KÖSZÖNTŐ
KEDVES UTASAINK!
ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET AZ ANUBIS TRAVEL FEDÉLZETÉN!
Legyen úti céljuk akár a káprázatos Egyiptom vagy a mesés Törökország, de lehet a romantikus Rodosz, vagy a színpompás Kréta, netán a pezsgő Mallorca…
bárhogy döntsenek is, Önök a legmegbízhatóbb irodát választották.
Az Anubis Travel 2002 óta fennálló; Magyarország egyik legmeghatározóbb, piacvezető utazási irodája. Sikereinkhez hozzájárul az immáron 19 éves szakmai
tapasztalatunk; a külföldi partnerekkel való kitűnő kapcsolatunk, mely által színes szálloda kínálatot és kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtunk, mindezt több éve saját
charter járatainkon biztosítjuk utasaink részére. Évről évre követjük a megújuló utazási trendeket, kiváló ár-érték arányt garantálva.
Cégünk hitvallása, hogy utasaink utazási igényeit kielégítve, felhőtlen és idilli nyaralást biztosítsunk a legkisebbektől a legidősebbekig! Csapatunk szakmai tudása,
profizmusa végig asszisztálja a kiválasztott utat, az utazás gondolatának első pillanatától a hazaérkezésig, annak érdekében, hogy utasaink jó szívvel őrizzék meg
emlékeiket.
Kérjük, kössék be magukat és engedjék, hogy kezdetét vegye az élményekkel, pihenéssel teli álomnyaralás!

Kellemes utat kíván:
az Anubis Travel!

ELLÁTÁSOK LEÍRÁSAI
Reggeli: lehet kontinentális, amerikai típusú, vagy büférendszerű svédasztalos. A reggelihez tea, kávé és gyümölcslé jár.
Félpanzió: tartalmazza a reggelit (ld. fent) és a vacsorát (büférendszerű vagy menüválasztékos). Az ellátás nem tartalmaz italokat!
Teljes ellátás: tartalmazza a reggelit (ld. fent), ebédet és vacsorát (büférendszerű vagy menüválasztékos). Az ellátás nem tartalmaz italokat!
All inclusive: tartalmazza a napi háromszori főétkezést, a snack ételek, üdítő, tea, kávé, ásványvíz, helyi alkoholos italok korlátlan fogyasztását
a kijelölt bárokban és időpontokban.
Ultra all inclusive: tartalmazza a napi háromszori főétkezést, a snack ételek, üdítők, tea, kávé, ásványvíz, helyi és egyes import alkoholos italok
korlátlan fogyasztását a kijelölt bárokban és időpontokban.

Megjegyzés: A katalógusban szereplő képek illusztrációk, a szállásfotók csak mintaként szolgálnak! A szállodaleírások a szállodák hivatalos honlapja
és kiadott prospektusaik alapján készültek. Mi, az Anubis Travel csak lefordítottuk azokat, ezért egyes szolgáltatások esetén a leírtakban szereplőtől
való eltérésért felelősséget nem vállalunk! A szállodák a változtatás jogát fenntartják! A katalógusban szereplő szállodákban esetenként családi, ös�szenyitható szobák felár ellenében igényelhetők. A szállodáknál a pótágy típusa bármilyen típusú ágy lehet, ami nem egyenértékű a főággyal!
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CSOMAGÁRAK
A katalógusban található programok és szállodák kezdő akciós árait prospektusunk tartalmazza. A részletekért, valamint további katalógusés akciós árakért látogasson el a www.anubistravel.hu weboldalra.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
KÜLKÉPVISELET:
Magyar Nagykövetség:
Kairó, Zamalek, Mohamed Mazhar Str. 29.
Telefon: +20/2-735 8659
Egyiptomi Nagykövetség:
1124 Budapest, Istenhegyi út 7/B.
Telefon: 225-2150

szerepel. A felszolgált étel jellegét (felszolgálás, svédasztal) mindig az adott
szálloda/hajó határozza meg. Egyiptomban az étkezésekhez semmilyen
ital nem jár, kivétel a reggelihez gyümölcslé, tea és amerikai jellegű kávé.
SZÁLLÁS: Egyiptomban a szállodák besorolása eltérhet a nemzetközi színvonaltól. Azonos kategórián belül a szállodaváltoztatás jogát fenntartjuk.
SZOBÁK/KABINOK: A szobák és kabinok elosztása a szállodák és hajók kizárólagos joga. Néhány esetben az egyágyas szoba kisebb lehet a
normálnál, míg a háromágyas szoba normál esetben egy kétágyas szoba
pótággyal, ami kisebbé teszi a szobát 3 ember számára, ezért ez inkább

IDŐELTOLÓDÁS: Magyarország +1 óra

1 gyermekes család részére ajánlott. A szobákat általában 14 órától lehet

HÁLÓZATI ÁRAM: 220 V, a konnektorok megfelelnek a szabványmé-

elfoglalni és legkésőbb 10 óráig kell elhagyni. Korábbi érkezés, későbbi in-

retnek.

dulás esetén csomagjaikat csomagszobában helyezzük el.

NYELV: Hivatalos nyelv az arab, de a legtöbb ember angolul és németül

HAJÓUTAK: A hajó programja a hajótársaságok felelősségi körébe tarto-

is beszél. Nagyra értékelik, ha néhány szót arabul próbálunk mondani.
VALLÁS: Egyiptom lakosságának 90%-a muzulmán, 10%-a keresztény.

hogy a menetrendet, a programok időrendi sorrendjét megváltoztassák,
a programokat más, azonos értékű programokra cseréljék, vagy a nevezett

PÉNZNEM: A hivatalos fizetőeszköz az Egyiptomi Font. Jele: LE kb. 15

hajót azonos kategóriájú másik hajóval helyettesítsék, mely változásokért

Ft. (1 USD kb. 17 LE). 1 Font = 100 Piaszter. Pénzérmék: 5, 10, 25 piasz-

az Anubis Travel felelősséget nem vállal. Ezek a szállodahajók a kikötőkben

ter, papírpénzek: 25, 50 piaszter és 1, 5, 10, 20, 50, 100 ÉS 200 fontos.

egymás mellett „parkolnak”, a motorok zúgása ritkán zavaró lehet.

Néhány szállodában van bank (időszakos nyitvatartással), valamint
ATM-ek pénzváltó funkcióval, a hajón bank nincs. Érdemes egy kisebb
összeget beváltani a repülőtéren megérkezéskor, és áttanulmányozni a
címleteket, hogy ne keverjük össze őket.
BANKKÁRTYÁK: Hitelkártyával egyre több helyen lehet fizetni, de javasoljuk bankautomatákból történő készpénz felvételt is.

ZSILIPEZÉS: A hajóutak során átkelnek az esznai zsilipen. Évente 2 alkalommal, karbantartás miatt lezárják a zsilipet, ezért a program annyiban
változhat, hogy egy rövid szakaszon (Eszna–Luxor kb. 40 km) busszal látogatnak a templomhoz. Mindez az Önök érdekében történik, ezért megértésüket kérjük!
GYERMEKKEDVEZMÉNYEK: Gyermekkedvezményt csak azok a gyer-

UTAZÁS: Utasainkat menetrendszerinti vagy charter repülőjáratokon, tu-

mekek kapnak, akik az utazás befejezéséig nem töltik be a 12. életévüket.

rista osztályon utaztatjuk. A légitársaságok járatainak indulási időpontjai

Gyermek elhelyezése mindig szülőkkel egy szobában, pótágyon történik.

változhatnak. A menetrendben történő változásokért az Anubis Travel fe-

Speciális, ettől eltérő gyermekkedvezmények egyes szállodák részletes leí-

lelősséget nem vállal. Az utazásnál vegyék figyelembe az utasonként fel-

rásaiban külön feltüntetésre kerülnek.

adható 20 kg poggyász súlyhatárt. Repülési idő nemzetközi szakaszon
kb. 3,5 óra. Belföldön: Kairó-Asszuán kb. 1,5 óra, Kairó-Luxor kb. 1 óra,
Kairó-Hurghada kb. 1 óra, Kairó-Sharm el Sheikh kb. 1 óra. Földi szolgáltatások esetén belföldön a transzferek és programok lebonyolítása légkondicionált buszokkal történik.
ÚTIOKMÁNYOK: Magyar állampolgároknak Egyiptomban vízumkötele-

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁS: Egyiptomban nincsenek járványos betegségek, nem szükséges a védőoltás, viszont a napsütés nagyon erős, napvédő
szerek használata szükséges.
BETEGSÉG: Az utazás izgalma, a hirtelen megváltozott időjárás és étkezési szokások miatt kisebb gyomorpanaszok léphetnek fel. Megelőzés:

zettség van. Az útlevélnek a hazautazástól számított még legalább 6

• nagy melegben, napon jéghideg ital fogyasztása nem ajánlott;

hónapig érvényesnek kell lennie. A vízum intézése irodánkon keresztül

• ne igyon csapvizet, ne fogyasszon jéggel hűtött üdítőitalt;

is történhet. A turista vízum maximum 3 hónapig érvényes, maximum
1 hónap tartózkodásra és egyszeri belépésre jogosít.
SZERVIZ DÍJ: A részvételi díj tartalmazza, ez fedezi a szállodák/hajók
és reptéri transzferek borravalóját. Nem tartozik bele a fakultatív programokon helyi idegenvezetőnek, buszvezetőnek, illetve a személyes
dolgokra (pl. mosdóhasználatkor kb. 1 fontot kell adnunk) fizetendő
borravaló. A baksis egy elfogadott szokás ebben az országban, ami el-

• ne egyen meg olyat, amit nem kíván;
• bármilyen panasszal azonnal forduljon az idegenvezetőhöz!
ORVOS, GYÓGYSZERTÁR: Az egyiptomi gyógyszerek igen jó minőségűek
és nem drágábbak, mint a hazaiak. Bátran fordulhatunk gyógyszerészhez
is kisebb gondokkal. Ha elkerülhetetlen az orvos kihívása, az utazási iroda
képviselőjét tájékoztassák, és ő majd intézkedik. Ne felejtsenek el számlát

tér a megszokottól, és amit a helyi alkalmazottak elvárnak. Fakultatív

kérni! Utasbiztosítás megkötése ajánlott!

programokon az idegenvezetőnek 3 USD / fő borravaló javasolt.

ÉGHAJLAT: Egyiptom időjárása mérsékeltnek mondható, kivétel az igazi

HELYISZOKÁSOK/ÖLTÖZKÖDÉS: A könnyű pamutruha viselése a leg-

nyár 3 hónapja (június-július-augusztus), amikor nagyon magas a hőmér-

célszerűbb. A tengerparton lehet nyitottabb, de a városokban zártabb
ruhák viselése ajánlott. Főleg hölgyek ne hordjanak túl rövid vagy túl
nyitott ruhadarabokat. Legalább combközépig takarjuk el lábunkat.
ELLÁTÁS: A programban szereplő ellátás mindig a szálloda leírás mellett
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zik. Az egyiptomi hajótársaságok minden esetben fenntartják a jogot arra,

séklet, főleg európaiaknak. A hőmérséklet – a nyári hónapokat kivéve –
a következő értékek között mozog: 17–26°C nappal, 12–17°C éjszakánként. A három igazi nyári hónap alatt felmehet 42–45°C közé Kairóban és
48°C körül is lehet Egyiptom déli részén (Luxor–Asszuán).
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VÍZHŐMÉRSÉKLET: A Vörös-tenger partján a víz hőmérséklete az év bár-

ITALOK: Csapvizet nem szabad inni! Palackozott víz kapható fél-, ill. más-

mely részén alkalmas úszásra. Kivétel december-január, amikor egy kicsit

fél literes kiszerelésben (ára kb. 3-5 LE). Az ország specialitása a Karkadé,

hűvös lehet a víz. A Földközi-tenger mellett a víz csak nyáron alkalmas

hibiszkuszvirágból főzött tea. A vallás miatt az egyiptomiak nagy része

úszásra, máskor meglehetősen hideg.

alkoholt nem fogyaszt, így italboltot ne keressünk. Szeszesitalt szállodák-

BIZTONSÁG: Egyiptomban jó a közbiztonság. Éjjel semmiféle veszélyt nem

ban (sör, bor) vagy vámmentes boltokban vásárolhatnak. A helyi sör neve

jelent, ha a fő utcán végigsétálunk. A hölgyeket nem zaklatják, figyeljünk
a megfelelő öltözékre, tiszteljük az ország hagyományait. A nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően a szállodákban a szobákból eltűnt értéktárgya-

Stella (ára: 20-40 LE között helytől függően). Tömény italok 4-5 csillagos
szállodákban vagy hajón kaphatók, de drágák. Érdemesebb itthonról vinni,
de nyilvános helyen felbontási pénzt kell fizetni. Ramadán alatt nem áru-

kért nem vállalnak felelősséget. Az utcai lopás nem jellemző.

sítanak alkoholt.

KÖZLEKEDÉS: Főleg az egyiptomi fővárosban kialakult kaotikus forgal-

VÁSÁRLÁS: A városnéző progra mok alkalmával rövid pihenőket iktatunk

mat nehéz átlátni, de itt gyakorlott forgalomirányító rendőrök dolgoznak.
Ritka az olyan ember, aki figyelembe venné a szabályokat.
ÜNNEPEK: Mivel az egyiptomi lakosság kis része keresztény, így karácsonyi hangulat nem érzékelhető, csak családon belül ünneplik. Szilveszterkor is csak a turisták részére állítanak össze extra programot (nem mindenhol). Ezzel szemben az iszlám ünnepek igen látványosak, Ramadan
(a legnagyobb muzulmán ünnep) alatt nagyobb a forgalom, a múzeumok
korábban zárnak. Kérjük, legyenek különös tekintettel ez időben a vallási
szokásokra. A böjtöt követő háromnapos nagy ünnep a Bájrám, amely külsőségeiben hasonlít a mi karácsonyunkhoz. Az emberek kint sétálnak az

közbe. Ezek a megállók nem csak felfrissülésre alkalmasak, de kézműves
munkákkal is megismertetnek minket (papiruszműhely, parfümpalota,
szőnyegiskola, alabástromfaragó műhely). Ezeken a helyeken eredeti, jó
minőségű termékeket vásárolhatnak az érdeklődők. A bazárban ugyanezek silány másolatait szerezhetjük be.
FÉNYKÉPEZÉS/FILMEZÉS: Egyiptomba beutazáskor a videókamerát
a vámhatóságoknál le kell jelenteni, használata nem mindenhol engedélyezett. Tilos katonai objektumokról felvételeket készíteni. Néhány
múzeumban és turisztikai helyen a fényképezésért 50 fontot, míg a
videokameráért helyenként 300 fontot kell fizetni. Bizonyos esetekben

utcán, mindenki új ruhát, ajándékot kap szeretteitől. Erre az eseményre a

turisztikai helyeken sem engedélyezett a kamera használata.

szállodák külön programmal készülnek, ugyanis a tehetősebb családok

ÁRAK: Szinte sehol nem írják ki, kérdezzük meg, hogy mi mennyibe

ilyenkor utazgatnak.

kerül, majd alkudozzunk. Soha ne fogadjuk el az első árat, főleg a ba-

TELEFONÁLÁS: Magyarország száma: 00 36 + körzetszám + hívott

zárban ne.

szám. Hurghadából érdemesebb az esti órákban telefonálni, akkor nem

ANUBIS WORLDWIDE TRAVEL:

annyira terheltek a vonalak.

5 El-Obour Bulidings 2nd floor, Salah Salem Road, Heliopolis, Cairo,
Tel: +20 2 2260 9871

FAKULTATÍV PROGRAMOK KAIRÓBÓL
Megjegyzés:
Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum
volupA fakultatív programok tájékoztató
tatia nis inim as volorum vollupt
árairól és részletes tartalmáról kératquidem quas enissit ut asi alis et
jük, érdeklődjenek kollégáinknál, a
eicienihil incta id modi voluptam
honlapunkon
vagytotat.
bármelyik partneelessimolum rest,
rirodánknál! A végleges programokOsam, et quiscid mi, est quiditi
ról és árakról
a helyszínen
stiatem
que corum
aut aut idegenveaut acias
zetőnknél
felvilágosítást.
et, et quiaskaphatnak
et fugia non
consed ut
laut
as comnient
a volum
cullorea joA
külföldi
partnerünk
fenntartja
pelenime
et
asCieni
utemporibus
et
got a fakultatív programok tartalmá-

ullamen imolupta volorit que adic te
nak megváltoztatására! A magyar
ese numque net ullam eum aliquanyelvű idegenvezetés létszámhoz
mus dic tem et et landi reri samet
kötött!
aut venditatio berspernatur audande
moluptatem iumentus velendant
quiam, sum vel ius ad quis accae

SZAKKARA, CITADELLA, MOHAMED ALI MECSET, BAZÁR:
A programunkat Szakkarába tett kirándulással kezdjük.A híres szakkarai lépcsős piramist – melyet a történelem első piramisaként tartanak számon – Dzsószer király építtette a nagy építész, Imhotep tervei
alapján. Utunk első állomásaként Dzsószer fáraó (III. dinasztia második királya – i.e. 2668 – 2649) piramisához látogatunk el. Ezt követően folytatjuk utunkat a Citadellához és a Mohamed Ali Mecsethez. A
Citadellát eredetileg Szaladdin, a keresztes hadjáratok hőse építette 1172 körül. Később Mohamed Ali
pasa megépíttette híres és csodálatos mecsetjét, amit róla neveztek el. A mecset falait alabástrom borítja.
A Citadelából fantasztikus kilátás nyílik egész Kairóra. A délután folyamán felkeressük a híres kairói bazárt.
ALEXANDRIA:
Utunk során felfedezzük Alexandria csodálatos városának nevezetességeit, látogatást teszünk a római színházban, melyet 1964-ben fedeztek fel. Ez az ókori színház eredetileg valószínűleg fedett volt és zenés előadásokat tartottak benne. Megtekintjük a félkör alakban elrendezett márványszékek maradványait és a színpadból megmaradt
darabokat. A színház befogadóképessége 700-800 fő volt. Ezt követően látogatást teszünk a Montazah kerthez és
királyi palotához. Alexandria keleti végén, a Földközi-tenger partján hosszan elnyúlva fekszik Farouk király - hajdani
uralkodó - nyári rezidenciája. Ezt a létesítményt apja, I. Fuad újította fel, melyet II. Abbas király építtetett. A királyi
palota vegyes, firenzei-török stílusban készült.
Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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EGYIPTOM / HURGHADA
TÖRTÉNELEM
ÉS VÁROSOK
EGYIPTOM
Észak-Afrikában, illetve részben Délnyugat-Ázsiában (Sínai-félsziget) fekszik. Nyugaton Líbiával, délen Szudánnal, északkeleten pedig Izraellel határos, északon a Földközi-, keleten a Vörös-tenger mossa partjait. Egyiptomban sivatagi éghajlat uralkodik, kivéve a Földközi-tenger partvidékét, ahol száraz szubtrópusi éghajlat a jellemző. Ahogy északról egyre jobban haladunk dél felé, úgy lesz egyre szárazabb az időjárás. Egyiptom lakosainak száma
jelenleg meghaladja a 100 millió főt, akik túlnyomó részben a Nílus menti területeken és a Szuezi-csatorna mellett élnek. Az iszlám vallást követők
aránya 90%, a fennmaradó 10% keresztény vallású, főként kopt irányzatot követnek.

KAIRÓ

Simbel Templomegyüttes. A 4 darab, kb. 20 m-es monumentális II. Ram-

Egyiptom fővárosa – mely nevét a Mars bolygóról kapta (El Quairah) – egy-

szesz ülőszobor építésének a célja valószínűleg az volt, hogy Egyiptom déli

ben Afrika legnépesebb városa is, mely a Nílus folyó partján és szigetein te-

határvidékén figyelmeztesse a behatolókat az ország és a fáraó erejére.

rül el. Állandó lakossága kb. 30 millió fő, de naponta több millióan járnak ide

A Nasszer gát építésekor a szobrok és a mögöttük elhelyezkedő, sziklába fa-

dolgozni. A város egyik fő nevezetessége a híres Egyiptomi Múzeum, mely

ragott templom veszélybe került, mivel a tó vízszintjének emelkedésével víz alá

a világ talán leggazdagabb egyiptomi gyűjteményével rendelkezik. A teljes-

került volna. Kezdetét vette a XX. század egyik legnagyobb szabású vállalko-

ség igénye nélkül itt találhatók a csodálatos Tutankhamon kincsek, a Múmia

zása, az egész komplexum magasabbra helyezése, mely több ország össze-

Terem és nem utolsó sorban a rosette-i kő másolata is, amely a hieroglif írás

fogásával és együttműködésével közel 300 000 tonna követ mozgattak meg,

megfejtésében nyújtott segítséget. Az ezer éves arab kultúra fővárosa látoga-

mire a mai helyére került, 64 m-rel magasabbra.

tottságát a közeli Gízának is köszönheti, hiszen itt találhatóak a gízai piramisok
– Kheopsz (Khufu), Khefrén (Khafré), Mükerinosz (Menkauré) síremlékei – a
Napbárka Múzeuma, a Naptemplom valamint a Szfinx is.
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HURGHADA ÉS A VÖRÖS-TENGER
Hazánkban az egyik legismertebb vörös-tengeri nyaralóhely Hurghada,
mely alig pár évtizede még álmos kis halászfalu volt, mára viszont egy

LUXOR

80 000 fős város, mely egyben tartományi székhely is. Érdemes pár órát a Ka-

A Nílus partján fekvő, kb. 120.000 fős lakosú város, mely a tudósok szerint kb.

irói Egyetem Tengerbiológiai Intézetének Múzeumában eltölteni. Hurghadán

7000 éves múltra tekint vissza, Egyiptom „aranykorában” az Újbirodalom (Kr.e.:

a tenger találkozik a sivataggal, így pálmafás sétányokat nem nagyon találunk,

1550-1070) idején a leghatalmasabb fáraók székhelye és az ország fővárosa

hangulatos bazárokat annál inkább. A várostól északra található El Gouna,

volt. Nagyságának és szépségének köszönhetően nevezte Homérosz „Száz

mely egy mesterségesen kialakított üdülőhely, luxus szállodákkal és hangu-

kapus Thébának”. Területén, illetve közelében híres ókori műemlékek találha-

latos kis öblökkel, kikötőkkel. Hurghadától déli irányba egyre több üdülőhely

tóak, mint a karnaki templom és a luxori templom. A Karnaki Ámon Templom

jön létre, melyek közül Makadi Bay, Soma Bay a legkedveltebb. Aki érintetlen

jelenleg a világ legnagyobb templomkomplexuma. A Nílus nyugati partján

búvárparadicsomra vágyik, az a repülőtértől kicsit távolabb kell, hogy autózzon,

találhatjuk a Memnon kolosszusokat, Hatsepszut királynő halotti templomát,

Marsa Alamig. Akármelyik nyaralóhelyre esik is a választás, mindenhol barát-

valamint a Királyok és Királynők völgyét is.

ságos és vendégszerető házigazdákkal találkozik az ember.

ASSZUÁN ÉS ABU SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

Egyiptom utolsó déli nagyvárosa, az ókorban a déli védelem fő bástyája,

A Vörös-tenger meseszép korallzátonyai és rendkívül gazdag víz alatti élővilá-

s a híres vörös gránit - melyből oly sok csodálatos alkotás született a fáraók

ga mellett a Sínai-félsziget számos látnivalót kínál az ideérkezőknek. Sharm El

korában - lelőhelye. Az ókorban a Nílus hajózható szakasza itt ért véget az

Sheikh hangulatos óvárosa mellett elegáns éttermek, bárok, kávézók csábítják

I. katarakta (szűkület) fekete szikláinál. 1960-ban kezdték építeni a Nagy

a pihenni és szórakozni vágyókat. A városka környékén számos új üdülőhely

Gátat, amely nagy segítséget nyújt az itt élőknek, hiszen elektromos ener-

várja a búvárkodás és a korallok szerelmeseit. Naama Bay vagy Nabq Bay

giát és a duzzasztás hatására, az életet jelentő öntözővizet nyernek itt.

szállodái közül mindenki találhat a pénztárcájának megfelelő minőségű szál-

Asszuán a népek olvasztótengelye is, hiszen itt az afrikai és egyiptomi

láshelyet. A kikapcsolódáson és búvárkodáson kívül mindenképpen érdemes

kultúra keveredik egymással. A közelben egy szigeten áll a Philae Temp-

a Sínai-félsziget belseje felé is haladni és felkeresni a Szent Katalin Kolostort, a

lom, valamint kb. 1 órás repülőútra a Nasszer-tó partján található az Abu

híres zarándok helyet a Csipkebokor- kápolnával.

EGYIPTOM
EGYIPTOM
/ HURGHADA
/ KAIRÓ
KAIRÓI VÁROSLÁTOGATÁS

OASIS    

MENETREND SZERINTI JÁRATTAL
5 NAP / 4 ÉJSZAKA

www.oasis.com.eg

(00 20) 2 3838 7773

Fekvése: A hotel egy gyönyörű kertben fekszik, a Szfinxtől és a gízai
piramisoktól kb. 5 km-re.
Szobák: A szálloda 300 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis
hűtőszekrénnyel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, wellness szolgáltatások
(jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs, kezelések), fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, konferenciaterem, WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, széfbérlés, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Ellátás: Félpanzió.

PYRAMIDS PARK RESORT    

1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:
Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés
után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.
2. NAP: KAIRÓ:
Reggeli után egész napos városnézés: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom, papirusz- és parfümüzem, Egyiptomi Múzeum. Vacsora és szállás Kairóban.
3. NAP: KAIRÓ:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: egész
napos kirándulás (Szakkara, Citadella, Mohamed Ali mecset, bazár).

www.pyramidsparkresort.com (00 20) 2 3838 8300

Vacsora és szállás Kairóban.
4. NAP: KAIRÓ:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: egész
napos kirándulás Alexandriába – városnézés (Római Színház, Könyvtár, Montazah királyi palota, fényképezés a Qayt Bay erődnél), közben
ebéd egy hangulatos étteremben. Késő délután visszautazás Kairóba.
Vacsora és szállás Kairóban.
5. NAP: KAIRÓ / BUDAPEST:
Reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás.
Kairói városlátogatás menetrend szerinti járattal 5 nap / 4 éjszaka
Hotel / Ellátás

Kezdő csomagár / fő / 4 éjtől

4* hotel / félpanzió

207 800 Ft

5* hotel / félpanzió

226 300 Ft

Fekvése: A szálloda a gízai piramisoktól és a Szfinxtől kb. 2,5 km-re,
Kairó belvárosától kb. 30 percnyire található, a Kairó-Alexandria autóút elejénél.
Szobák: A hotel összesen 470 szobával rendelkezik, melyek a medencére illetve a szépen gondozott kertre néznek. A szobák mindegyike
légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek (francia, olasz, libanoni), kávézó, piano bár,
külső medence, wellness szolgáltatások (szauna, masszázs, vitaminbár), fitneszterem, aerobic, kosárlabda, tenisz, konferenciaterem,
internet csatlakozási lehetőség, ajándékbolt, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Ellátás: Félpanzió.

Gyermek korhatár: 12 év
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EGYIPTOM / KAIRÓ
HURGHADA
MERCURE CAIRO LE SPHINX     

www.mercure.com

CAIRO PYRAMIDS STEIGENBERGER
(ex. MÖVENPICK)     

(00 20 ) 2 3377 6444

www.steigenberger.com

(00 20) 2 3377 2555

Fekvése: A szálloda a Szfinx és a gízai piramisok lábától kb. 1 km-re található,
35 km-re a repülőtértől és kb. 20 km-re az Egyiptomi Múzeumtól.

Fekvése:A hotel egy gyönyörű, trópusi jellegű kertben fekszik,
a Szfinxtől és a gízai piramisoktól kb. 2 km-re.

Szobák: A hotel 280 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a
fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított
szobák igényelhetők. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!

Szobák: A szálloda 232 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard
szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, kis hűtőszekrénnyel,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

Szolgáltatások:Éttermek,bárok,medence,wellnessszolgáltatások(jakuzzi,sza-

ügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence gyermekrésszel, mas�százs, szauna, fitneszterem, konferenciaterem, WiFi csatlakozási lehetőség, mosoda. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!

Ellátás: Félpanzió.

Ellátás: Félpanzió.

MERCURE LUXOR KARNAK     

HAJÓ: DE LUX     

una,masszázs),fitneszterem,teniszpálya,biliárd,snooker,konferenciatermekés
üzleti szolgáltatások, üzletek, autóbérlés, parkoló, mosoda, disco, gyermekfel-

www.mercure.com (0020) 95 237 8025

Fekvése: A hangulatos, elegáns szálloda közvetlenül a Nílus partján
épült. A város központjától kb. 8 km-re, míg a Karnaki templomtól kb.
3 km-re fekszik.

Általános leírás: A hajó modern, jó minőségű, kényelmes bútorokkal

Szobák: A hotel több mint 300 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, mini bárral, széffel, a
fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik.

csodálatos kilátás nyílik a Nílus partjára.

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások
(jakuzzi, szauna, masszázs), fitneszterem, squash, teniszpálya, biliárd, üzletek, animációs programok, gyermekfelügyelet és játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Ellátás: Félpanzió.
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van berendezve. A hatalmas napozóterasz úszómedencével, fedélzeti
bárral, kellemes kikapcsolódást nyújt. A hajó halljából az út folyamán
Kabinok: A kabinok mindegyike légkondicionált, televízióval, mini bárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
Szolgáltatások: Étterem, bár, fedélzeti bár, fitneszterem, fodrászat,
internet és fax szolgáltatás, ajándéküzlet, disco. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Ellátás: Teljes ellátás.

EGYIPTOM / HURGHADA
EGYIPTOM
NÍLUSI HAJÓÚT

NÍLUSI HAJÓÚT – HURGHADA

MENETREND SZERINTI JÁRATTAL
8 NAP / 7 ÉJSZAKA

MENETREND SZERINTI JÁRATTAL
11 NAP / 10 ÉJSZAKA

1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:

1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:

Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés után

Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés után

transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.

transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.

2. NAP: KAIRÓ:

2. NAP: KAIRÓ:

Reggeli után egész napos városnézés: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom,

Reggeli után egész napos kairói városnézés: Piramisok, Szfinx,

papirusz- és parfümüzem, valamint az Egyiptomi Múzeum megtekinté-

Völgy-templom, papirusz- és parfümüzem, valamint az Egyiptomi Mú-

se. Vacsora és szállás Kairóban.

zeum megtekintése. Vacsora és szállás Kairóban.

3. NAP: KAIRÓ:

3. NAP: KAIRÓ:

Reggeli után szabadprogram. Választható fakultatív programlehetőség:

Reggeli után szabadprogram. Választható fakultatív programlehetőség:

egész napos kirándulás Kairóban (Szakkara, Citadella, Mohamed Ali me-

egész napos kirándulás Kairóban (Szakkara, Citadella, Mohamed Ali me-

cset, bazár) vagy Alexandriában (Római Színház, Montazah kert és királyi

cset, bazár) vagy Alexandriában (Római Színház, Montazah kert és királyi

palota, Farouk király nyári rezidenciája). Vacsora és szállás Kairóban.

palota, Farouk király nyári rezidenciája). Vacsora és szállás Kairóban.

4. NAP: KAIRÓ / ASSZUÁN:

4. NAP: KAIRÓ / ASSZUÁN:

Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Asszuánba, majd transzfer

Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Asszuánba, majd transzfer

a hajóhoz. Városnézés: az asszuáni főgát megtekintése. Felukka (egyip-

a hajóhoz. Városnézés: az asszuáni főgát megtekintése. Felukka (egyip-

tomi vitorlás) kirándulás a Níluson. Fakultatív programlehetőség: Philae

tomi vitorlás) kirándulás a Níluson. Fakultatív programlehetőség: Philae

templom. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

templom. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

5. NAP: ASSZUÁN / KOM OMBO / EDFU:

5. NAP: ASSZUÁN / KOM OMBO / EDFU:

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Abu Simbel.

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Abu Simbel.

Kora délután elhajózás Kom Ombo irányába, majd látogatás Kom Ombo

Kora délután elhajózás Kom Ombo irányába, majd látogatás Kom Ombo

templomába. Továbbhajózás Edfu felé. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

templomába. Továbbhajózás Edfu felé. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

6. NAP: EDFU / LUXOR:

6. NAP: EDFU / LUXOR:

Reggeli után látogatás Hórusz edfui templomába. Hajózás az esznai zsi-

Reggeli után látogatás Hórusz edfui templomába. Hajózás az esznai zsi-

liphez. Közben pihenés, napozás a fedélzeten. Ebéd, vacsora és szállás

liphez. Közben pihenés, napozás a fedélzeten. Ebéd, vacsora és szállás

a hajón.

a hajón.

7. NAP: LUXOR:

7. NAP: LUXOR / HURGHADA:

Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése: Királyok

Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése: Királyok Völ-

Völgye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon Kolosszusok,

gye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon Kolosszusok, majd

majd a keleti parton Karnak templom, fakultatív programlehetőség: Luxor

a keleti parton Karnak templom, fakultatív programlehetőség: Luxor

templom meglátogatása. Vacsora és szállás Luxorban.

templom meglátogatása. Késő délután elutazás Hurghadára busz

8. NAP: LUXOR / KAIRÓ / BUDAPEST:

transzferrel. Érkezés a késő esti órákban. Vacsora és szállás Hurghadán.

Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás kairói átszállással.

8-10. NAP: HURGHADA:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: jeep szafari, Giftun-sziget, tengeralattjáró stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
11. NAP: HURGHADA / KAIRÓ / BUDAPEST:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás kairói átszállással.

Nílusi hajóút menetrend szerinti járattal 8 nap / 7 éjszaka

Nílusi hajóút – Hurghada menetrend szerinti járattal 11 nap / 10 éjszaka
Kezdő csomagár / fő / 10 éjtől

Hotel / Hajó / Ellátás

Kezdő csomagár / fő / 7 éjtől

Hotel / Hajó / Ellátás

Kairóban 4* hotel / félpanzió
5* de lux hajó / teljes ellátás
Luxorban 5* hotel / félpanzió

376 300 Ft

Kairóban 4* hotel / félpanzió
5* de lux hajó / teljes ellátás
404 100 Ft
Hurghadán 4* hotel / All Inclusive

Kairóban 5* hotel / félpanzió
5* de lux hajó / teljes ellátás
Luxorban 5* hotel / félpanzió

400 100 Ft

Kairóban 4* hotel / félpanzió
5* de lux hajó / teljes ellátás
Hurghadán 5 * hotel / All Inclusive

Gyermek korhatár: 12 év

427 900 Ft

Gyermek korhatár: 12 év
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EGYIPTOM / HURGHADA
HURGHADAI ÜDÜLÉS

KAIRÓ–LUXOR–HURGHADA

CHARTER JÁRATTAL 8 NAP / 7 ÉJSZAKA VAGY
11 NAP / 10 ÉJSZAKA VAGY 12 NAP / 11 ÉJSZAKA VAGY 15 NAP /14 ÉJSZAKA

MENETREND SZERINTI JÁRATTAL
8 NAP / 7 ÉJSZAKA

1. NAP: BUDAPEST / HURGHADA:

1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:

Elutazás Hurghadára charter járattal. Érkezés után transzfer a szállodába,
majd szabadprogram. Vacsora és szállás Hurghadán.

Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés
után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.

2-TŐL 7. NAP / 10. NAP / 11. NAP / 14. NAP: HURGHADA:
A program függvényében 6 éj, 9, 10 vagy 13 éj Hurghadán, szabadprogram.
Fakultatív programlehetőségek: Sahara Park, Giftun-sziget, tengeralattjáró,
kirándulás Kairóba, Luxorba stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. NAP / 11. NAP / 12. NAP / 15. NAP: HURGHADA / BUDAPEST:
Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

2. NAP: KAIRÓ / LUXOR:
Reggeli után egész napos városnézés: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom, papirusz- és parfümüzem, valamint az Egyiptomi Múzeum meglátogatása. Késő délután transzfer a repülőtérre. Elutazás Luxorba
belföldi repülőjárattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora
és szállás Luxorban.
3. NAP: LUXOR / HURGHADA:
Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése:
Királyok Völgye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon Kolosszusok, majd a keleti parton Karnak templom, fakultatív programlehetőség: Luxor templom meglátogatása. Délután elutazás Hurghadára busztranszferrel. Érkezés az esti órákban. Vacsora és szállás
Hurghadán.
4-7. NAP: HURGHADA:

KAIRÓ–HURGHADA
MENETREND SZERINTI JÁRATTAL
8 NAP / 7 ÉJSZAKA
1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:
Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés után
transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.
2. NAP: KAIRÓ / HURGHADA:
Reggeli után egész napos városnézés: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom,
papirusz- és parfümüzem, valamint az Egyiptomi Múzeum meglátogatása.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás Hurghadára belföldi repülőjárattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Hurghadán.
3-7. NAP: HURGHADA:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: Sahara Park,
Giftun-sziget, tengeralattjáró, egész napos kirándulás Luxorba stb. Vacsora
és szállás Hurghadán.
8. NAP: HURGHADA / KAIRÓ / BUDAPEST:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás kairói átszállással.

12

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: Giftun-sziget, Sahara Park, tengeralattjáró stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. NAP: HURGHADA / KAIRÓ / BUDAPEST:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás kairói átszállással.

EGYIPTOM
NÍLUSI HAJÓÚT

NÍLUSI HAJÓÚT

CHARTER JÁRATTAL 8 NAP / 7 ÉJSZAKA

CHARTER JÁRATTAL 12 NAP / 11 ÉJSZAKA

1. NAP: BUDAPEST / HURGHADA:

1. NAP: BUDAPEST / HURGHADA:

Elutazás charter repülőjárattal Hurghadára. Érkezés után transzfer a szállo-

Elutazás charter repülőjárattal Hurghadára. Érkezés után transzfer a szállo-

dába. Vacsora és szállás Hurghadán.

dába. Vacsora és szállás Hurghadán.

2. NAP: HURGHADA / ASSZUÁN:

2. NAP: HURGHADA / ASSZUÁN:

Reggeli után szabadprogram, majd délután elutazás Asszuánba, transzfer

Reggeli után szabadprogram, majd délután elutazás Asszuánba, transzfer

a szállodába, szabadprogram. Vacsora és szállás Asszuánba.

a szállodába, szabadprogram. Vacsora és szállás Asszuánba.

3. NAP: ASSZUÁN:

3. NAP: ASSZUÁN:

Reggeli után városnézés, az asszuáni főgát megtekintése. Ezt követően

Reggeli után városnézés, az asszuáni főgát megtekintése. Ezt követően

bejelentkezés a hajóra, majd délután Felukka (egyiptomi vitorlás) kirándu-

bejelentkezés a hajóra, majd délután Felukka (egyiptomi vitorlás) kirándu-

lás a Níluson. Fakultatív programlehetőség: Philae templom. Ebéd, vacsora

lás a Níluson. Fakultatív programlehetőség: Philae templom. Ebéd, vacsora

és szállás a hajón.

és szállás a hajón.

4. NAP: ASSZUÁN / KOM OMBO / EDFU:

4. NAP: ASSZUÁN / KOM OMBO / EDFU:

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Abu Simbel.

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Abu Simbel.

Kora délután elhajózás Kom Ombo irányába, majd látogatás Kom Ombo

Kora délután elhajózás Kom Ombo irányába, majd látogatás Kom Ombo

templomába. Továbbhajózás Edfu felé. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

templomába. Továbbhajózás Edfu felé. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

5. NAP: EDFU / LUXOR:

5. NAP: EDFU / LUXOR:

Reggeli után látogatás Hórusz edfui templomába. Hajózás az esznai zsi-

Reggeli után látogatás Hórusz edfui templomába. Hajózás az esznai zsi-

liphez. Közben pihenés, napozás a fedélzeten. Ebéd, vacsora és szállás a

liphez. Közben pihenés, napozás a fedélzeten. Ebéd, vacsora és szállás a

hajón.

hajón.

6. NAP: LUXOR / HURGHADA:

6. NAP: LUXOR / HURGHADA:

Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése: Királyok Völ-

Reggeli után Luxor keleti és nyugati oldalának megtekintése: Királyok Völ-

gye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon Kolosszusok, majd a

gye, Hatsepszut fáraónő sziklatemploma, Memnon Kolosszusok, majd a

keleti parton Karnak templom. Fakultatív programlehetőség: Luxor temp-

keleti parton Karnak templom. Fakultatív programlehetőség: Luxor temp-

lom meglátogatása. Késő délután elutazás Hurghadára busz transzferrel.

lom meglátogatása. Késő délután elutazás Hurghadára busz transzferrel.

Érkezés az esti órákban. Vacsora és szállás Hurghadán.

Érkezés az esti órákban. Vacsora és szállás Hurghadán.

7. NAP: HURGHADA:

7-11. NAP: HURGHADA:

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: Jeep szafari,

Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőség: 1 napos kairói
városnézés repülővel, Jeep szafari, Giftun-sziget stb. Vacsora és szállás

Giftun Sziget, stb. Vacsora és szállás Hurghadán.
8. NAP: HURGHADA / BUDAPEST:

Hurghadán.
12. NAP: HURGHADA / BUDAPEST:

Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Nílusi hajóút - Hurghada charter járattal 8 nap / 7 éjszaka

Nílusi hajóút -Hurghada charter jérattal 12 nap / 11 éjszaka

Hotel / Hajó / Ellátás

Kezdő csomagár / fő / 7 éjtől

Hotel / Hajó / Ellátás

Kezdő csomagár / fő / 10 éjtől

5* de lux hajó / teljes ellátás
Hurghadán 4 * hotel /
All Inclusive

376 300 Ft

5* de lux hajó / teljes ellátás
Hurghadán 4 * hotel /
All Inclusive

404 100 Ft

Gyermek korhatár: 12 év

Gyermek korhatár: 12 év
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EGYIPTOM / HURGHADA

www.minamark.com

(00 65) 34 477 991

Csomagárak Ft/fő repülővel

MINAMARK    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: Az egyszerű, barátságos szálloda a városközpontban fekszik, közvetlenül a tengerparton, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re. Számos étterem, üzlet és a kikötő is egy könnyű sétával elérhető.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

191 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda 299 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel és minibárral felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, vízipipa sarok, medence, wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs, szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, darts, biliárd, strandröplabda, focipálya, vízi
sportok a tengerparton, búvárközpont, internet elérhetőség a lobby bárban, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, széfbérlési lehetőség a recepción (térítés ellenében), animációs és szórakoztató programok, gyermek
medence, játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.seagarden.com.eg

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.

www.anubistravel.hu
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SEA GARDEN   
Fekvése: A szálloda Hurghada szívében fekszik, a saját tengerparti szakaszától kb. 100 m-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re. A városközpont egy rövid sétával könnyedén elérhető, ahol bárok és kávézók
várják a látogatókat.

191 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

További utazások és részletek:

(00 20) 65 344 7493

Szobák: A hotel összesen 94 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
minibárral felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, gyermekmedence, masszázs, kezelések, biliárd, mosoda, WiFi
csatlakozási lehetőség, üzletek, disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

FP

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

Szállás példa

www.palmbeach-hurghada.com

(00 20) 65 350 0035

EUROTEL PALM BEACH RESORT    
Fekvése: A több épületből álló, elegáns szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton található, körülbelül 7 km-re Hurghadától.
Szobák: A szálloda összesen 395 szobával rendelkezik, melyek mindegyike kényelmesen berendezett,
telefonnal, televízióval, kis hűtőszekrénnyel, légkondicionálóval, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, 2 csúszda, teniszpálya, fitneszterem, wellness és spa
szolgáltatások (masszázs), fodrász, asztalitenisz, boccia, vízilabda, strandröplabda, darts, internet, animációs programok, lovaglási lehetőség, különféle üzletek, a tengerparton számos vízisport-lehetőség,
játszótér, gyermekklub, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, mosoda. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

219 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

TOP

Szállás példa

www.hurghadaseagull.com (00 20) 65 344 0351

SEAGULL BEACH RESORT    
Fekvése: A szálloda Hurghada központjában fekszik, közvetlenül a homokos-aprókavicsos, lassan mélyülő tengerparton, kb. 10 km-re a nemzetközi repülőtértől.
Szobák: A hotel összesen 711 szobával rendelkezik 2 külön épületben. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdapark, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs, törökfürdő, sószoba, gőzfürdő), szépségszalon, aerobic, teniszpálya, focipálya, asztalitenisz, squash, strandröplabda, biliárd,
vízilabda, szörf- és búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), konferenciatermek, orvosi ügyelet,
üzletek, mosoda, színház, mozi, animációs programok, esti show műsorok, disco, gyermekmedence, gyermekklub.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

219 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / HURGHADA
TOP

www.threecorners.com (00 20) 122 000 4571

Csomagárak Ft/fő repülővel

TTC SUNNY BEACH    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Hurghada központjától kb. 20 km-re, a repülőtértől kb. 20 km-re fekszik, közvetlenül a sekély,
homokos-aprókavicsos tengerparton. A nyílt víz egy mólón keresztül közelíthető meg.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

199 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A hotel 303 szobával rendelkezik, több különálló épületben. A standard szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító
található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszda, spa és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, törökfürdő, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, boccia, darts, biliárd, mini golf,
strandröplabda, vízilabda, vízi aerobic, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, internet csatlakozási lehetőség,
konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 16 év

www.moviegate-hotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

231 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

GOLDEN BEACH RESORT (ex. MOVIE GATE)    
Fekvése: A szálloda Hurghada központjától kb. 15 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re, közvetlenül
a tengerparton fekszik (fürdőcipő viselését ajánljuk).
Szobák: A hangulatos szálloda összesen 456 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, jakuzzi,
masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, jóga, röplabda, tollaslabda, frizbi, íjászat, óriás sakk,
teniszpálya, strandröplabda, strandfoci pálya, vízilabda, mini golf, asztalitenisz, darts, biliárd, vízi sportok
a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, bérelhető széf a recepción, mosoda,
mozi, esti show műsor, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

16

(00 20) 65 354 9200

Szállás példa

UAI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.hwaidakhotels.com (00 20) 65 346 0473

ALI BABA PALACE    
Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, Hurghada nemzetközi repülőterétől kb. 10 km-re,
míg a városközponttól kb. 15 km-re. A részvételi díj tartalmazza az aquapark belépőt!
Szobák: A hotel összesen 756 szobával rendelkezik, melyeknek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, kis hűtőszekrénnyel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!A weboldalon és
a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzfürdő, mas�százs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, teniszpálya, röplabda, biliárd, asztalitenisz, krikett, bowling,
darts, minigolf, mini futball, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, internet, WiFi csatlakozási
lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, üzletek, mosoda, széf a recepción, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

211 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

17

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.longbeachhurghada.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

226 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 65 346 1500

LONG BEACH RESORT (ex. HILTON)    
Fekvése: A szálloda közvetlenül a Vörös-tenger partján fekszik, Hurghada központjától kb. 20 km-re,
a repülőtértől kb. 14 km-re. A Hilton Long Beach üdülőkomplexum, mely egy központi és több kisebb épületből,
más néven villákból áll.
Szobák: A hotel összesen 912 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, squash, teniszpálya, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont,
WiFi csatlakozási lehetőség, üzleti szolgáltatások, konferenciaterem, ajándéküzlet, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, gyermekmedence, játszótér, gyermekfelügyelet, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Szállás példa

Gyermek korhatár: 14 év

18

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.pickalbatros.com (00 20) 65 354 2000

SEA STAR BEAU RIVAGE    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re, a városközponttól kb. 10 km-re, míg az óvárostól kb. 2 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotelban összesen 293 szoba található. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel és széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézók, medencék, wellness szolgáltatások (gőzfürdő, szauna, jakuzzi, masszázs és különféle kezelések), szépségszalon, biliárd, squash, mini golf, asztalitenisz, standröplabda- és strandfoci pálya, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton, internet, üzletek, orvosi ügyelet,
mosoda, animációs programok és esti show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

208 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa
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EGYIPTOM / HURGHADA

www.larosawaves.com (00 20) 65 345 2923

Csomagárak Ft/fő repülővel

LA ROSA WAVES RESORT    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: Ez a gyönyörű, homokos partra néző szálloda Hurghada központjában található, négycsillagos
luxusszállást kínálva, különös tekintettel a személyre szabott szolgáltatásokra. A szálloda kb.10 km távolságra van a hurghadai nemzetközi repülőtértől.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

209 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda 281 tágas szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
telefonnal, széffel, borotválkozó tükörrel, mini bárral felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A
szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, ingyenes napernyő és törülköző használat, aqua park, búvárkodási lehetőség, fitneszterem és spa (szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, biliárd, asztalitenisz,
szafari központ, konferencia terem, játékterem, röplabda pálya, bocca, animációs programok, gyermekklub,
játszótér, internet csatlakozási lehetőség, parkolási lehetőség, limuzin szolgáltatás, mosoda, orvosi ügyelet.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

AI

TOP

www.swissinn.net

Csomagárak Ft/fő repülővel

REGINA RESORT & AQUA PARK
(EX. REGINA SWISS)    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a hurghadai repülőtértől kb. 10 percnyi autóútra, Hurghada központjában található,
közvetlenül a tengerparton. Számos étterem és üzlet található a közelben.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

192 500 Ft

All Inclusive

202 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 65 344 2272/5

Szobák: A szálloda összesen 593 szobával és bungalóval rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító
található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdapark, SPA és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, masszázs), teniszpálya, squash, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, búvárközpont, gyermekklub,
játszótér, mosoda, orvosi ügyelet, üzletek, pénzváltó, konferenciaterem. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

FP

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.nubia-resort.com

(00 20) 109 971 0222

NUBIA AQUA BEACH RESORT    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Hurghada belvárosától kb. 11 km-re, a repülőtértől kb. 17 km-re fekszik, közvetlenül
a sekély tengerparton.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda összesen 456 szobával rendelkezik. A szobák mindegyike ízlésesen berendezett, légkondicionálóval, minibárral, széffel, televízióval, telefonnal, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, internet kávézó, üzletek, medencék, wellness és SPA szolgáltatások
(jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs, törökfürdő), strandröplabda, vízi sportok, vízilabda, fitneszterem,
aerobic, mini golf, esti show műsorok, animációs programok, orvosi ügyelet. Gyermekeknek medencék,
játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

196 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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EGYIPTOM / HURGHADA

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 346 4801/9

Csomagárak Ft/fő repülővel

PICKALBATROS AQUA VISTA RESORT    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A gyermekbarát szálloda a tengerparttól kb. 700 m-re, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re, míg
Hurghada központjától kb. 15 km-re fekszik. A tengerpartra shuttle buszokkal könnyedén lejuthatnak a vendégek.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

227 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A hotel 273 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák ingyenesen használhatók testvér szállodájában, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz,
darts, vízi sportolási lehetőség a tengerparton, orvosi ügyelet, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

221 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 65 346 4801/9

PICKALBATROS AQUA BLU RESORT
(ex. SEA WORLD)    
Fekvése: A családbarát szálloda a Beach Albatros tengerpartjától kb. 600 m-re, a nemzetközi repülőtértől
kb. 7 km-re, míg Hurghada központjától kb. 15 km-re fekszik. A tengerpartra shuttle buszokkal könnyedén
lejuthatnak a vendégek.
Szobák: A hotel 226 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák ingyenesen használhatók testvér szállodájában,
wellnes szolgáltatások, fitneszterem, asztalitenisz, darts, biliárd, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, animációs programok, gyermekmedence csúszdákkal, gyermekklub.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

Szállás példa

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 34 64 601/5

PICKALBATROS ALF LEILA WA LEILA    
Fekvése: A szálloda a Pickalbatros Dana Beach Resort mögött fekszik, a tengerparttól kb. 900 m-re.
A hotel a nemzetközi repülőtértől kb. 15 perc autóútra, Hurghada központjától kb. 20 percre található.
A tengerpartra shuttle buszokkal könnyedén lejuthatnak a vendégek.
Szobák: A szálloda 567 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs),
szépségszalon, fitneszterem, foci-, röplabda- és teniszpálya, aerobic, biliárd, darts, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, ajándékbolt, mosoda, animációs programok és show műsorok, disco,
gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

223 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

AI

Szállás példa

www.pickalbatros.com (00 20) 65 34 64 001/8

PICKALBATROS BEACH ALBATROS RESORT    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A népszerű szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 15 perc
autóútra, Hurghada központjától kb. 20 perce.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 730 szobával és lakosztállyal rendelkezik több épületben, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, SPA és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, törökfürdő, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, minigolf, aerobic, vízi torna, vízilabda, strandröplabda, darts, biliárd, asztalitenisz, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség
a lobbyban, üzletek, mosoda, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub,
játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

260 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / HURGHADA

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

224 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 65 34 64 801/9

Szállás példa

AI

PICKALBATROS ALBATROS AQUA PARK
(ex. GARDEN RESORT)    
Fekvése: A gyermekbarát szálloda közvetlenül a Beach Albatros épülete mögött fekszik, a tengerparttól kb. 500 m-re.
A hotel a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 15 perc autóútra, Hurghada központjától kb. 20 percre található. A
tengerpartra shuttle buszokkal könnyedén lejuthatnak a vendégek.
Szobák: A szálloda 246 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs, gőzfürdő,
szauna), szépségszalon, fitneszterem, vízilabda, teniszpálya, asztalitenisz, darts, biliárd, vízi sportok a tengerparton,
ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

PICKALBATROS JUNGLE AQUA PARK    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A csúszdáiról híres, gyermekbarát szálloda a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 20 perc autóútra, Hurghada központjától kb. 25 percre fekszik.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

260 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 65 34 64 670/9

Szobák: A hotel 860 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark (21 felnőtt, 14 gyermek csúszda), spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), fitneszterem, teniszpálya, mini golf, WiFi csatlakozási
lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

Szállás példa

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 34 64 170/4

PICKALBATROS ALBATROS PALACE RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: Az igényes, családbarát szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől
kb. 15 perc autóútra, míg Hurghada központjától kb. 20 percre.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 621 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, aerobic, vízi torna, vízilabda, darts, boccia, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, vízi
sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, mosoda, animációs programok és show
műsorok, gyermekmedence csúszdákkal, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

AI

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

286 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

TOP

Szállás példa

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 34 60 401/9

PICKALBATROS DANA BEACH RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A népszerű szálloda közvetlenül a homokos, a vízbe lépve aprókavicsos-korallos tengerparton
fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 15 perc autóútra, Hurghada központjától kb. 20 percre.

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Szobák: A hotel 841 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (térítés ellenében) valamint széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs),
szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, mini golf, aerobic, vízi torna, vízilabda, darts, biliárd, boccia, strandröplabda,
vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

298 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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AI

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

310 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

PICKALBATROS ALBATROS WHITE BEACH     
Fekvése: A 2016 januárjában nyílt igényes szálloda közvetlenül a gyönyörű tengerparton fekszik,
a nemzetközi repülőtértől kb. 10 perc autóútra és Hurghada központjától kb. 15 percre.
Szobák: A hotel 473 különböző típusú szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike
légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, jakuzzi, szauna, gőzfürdő, törökfürdő), fitneszterem, vízi torna, vízilabda, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton,
ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, mosoda, animációs programok, videójátékok,
gyermekmedence csúszdákkal, miniklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

(00 20) 65 346 3660
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EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.amcroyalhotel.com

(00 20) 65 350 2012

AMC ROYAL     
Fekvése: A szálloda Hurghada központjától kb. 11 km-re fekszik, közvetlenül a tengerparton
Szobák: Az elegáns hotel összesen 395 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéséhez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban
hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem,
strandröplabda, asztalitenisz, biliárd, boccia, vízi sport lehetőségek a tengerparton (szörf, snorkeling), internet és
WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és esti
show műsorok, disco, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

210 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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EGYIPTOM / HURGHADA
AI

www.swissinn.net (00 20) 65 346 5036

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

229 300 Ft

All Inclusive

242 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

FP

SWISS INN RESORT
(EX. HILTON HURGHADA RESORT)    
Fekvése: A Hilton lánchoz tartozó szálloda közvetlenül a Vörös-tenger partján fekszik. A hotel a hurghadai nemzetközi repülőtértől és a városközponttól egyaránt kb. 10 perces útra található.
Szobák: A szálloda 401 szobájának mindegyike ízlésesen berendezett, légkondicionálóval, televízióval, telefonnal,
internet kapcsolattal (térítés ellenében), minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, felnőtt- és gyermekcsúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna,
gőzfürdő, jakuzzi, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, squash, teniszpálya, vízi sport lehetőségek a tengerparton,
búváriskola, WiFi csatlakozási lehetőség, üzleti szolgáltatások, ajándéküzlet, mosoda, gyermekmedence, gyermekfelügyelet, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.cavesresort-hurghada.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

214 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 12 848 722 05

CAVES BEACH RESORT     
Fekvése: A szálloda a repülőtértől kb. 23 km-re, Hurghada belvárosától kb. 20 km-re északi irányban, míg El
Gouna központjától kb. 8 km-re fekszik, közvetlenül a sekély, homokos tengerparton. A tengerparton móló
található, melyről megközelíthető a nyílt víz.
Szobák: A hotel összesen 360 barlang-szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, széffel felszerelt.
A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, fitneszterem,
aerobic, strandröplabda, asztalitenisz, biliárd, focipálya, squash, különböző vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, mosoda, animációs programok, disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.sentidohotels.com

(00 20) 65 346 0140

SENTIDO MAMLOUK PALACE     
Fekvése: A szálloda közvetlenül Hurghada tengerpartján fekszik, a repülőtértől kb. 15 km-re, míg a városközponttól kb.
20 km-re. Közvetlen közelében üzletek, valamint bevásárlóközpont várja a vendégeket.
Szobák: A hotel 522 szobával és 8 lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral és széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, pub, medencék, csúszdák a Sunrise Garden Beach hotel kertjében, wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, fodrászat, teniszpályák, strandröplabda, focipálya,
aerobic, vízi torna, vízilabda, asztalitenisz, biliárd, darts, íjászat, boccia, petanque, vízi sportok a tengerparton, búvár- és
szörfközpont, internet és WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs
programok és show műsorok, amfiteátrum, gyermekmedence, gyermekklub, gyermek disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

234 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

29

EGYIPTOM / HURGHADA
TOP

www.titanicpalace.com (00 20) 65 346 1220

Csomagárak Ft/fő repülővel

TITANIC PALACE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a Vörös-tenger partján fekszik, Hurghada központjától kb. 17 km-re, a nemzetközi
repülőtértől kb. 10 km-re. A tengerpart sekély, a nyílt víz egy mólón keresztül közelíthető meg.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

246 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel közel 600 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral valamint széffel felszerelt.
A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, mas�százs), fitneszterem, teniszpálya, mini golf, bowling, asztalitenisz, biliárd, darts, vízilabda, vízi sportok a tengerparton
(búvárközpont), térítésmentes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, üzletek, mosoda, animációs programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, videó játékok, játszótér. A szállodához egy nagyméretű aquapark tartozik számos csúszdával és medencével. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

TOP

www.titanicgroup.com (00 20) 65 346 1220

Csomagárak Ft/fő repülővel

TITANIC BEACH     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a Vörös-tenger partján fekszik, Hurghada központjától kb. 18 km-re,
a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re. A tengerpart sekély, a nyílt víz egy mólón keresztül közelíthető meg.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

244 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel több mint 600 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral valamint széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (jakuzzi, gőzfürdő), fitneszterem,
aerobic, teniszpálya, biliárd, bowling, mini golf, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, boccia, vízi sportok
a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), üzletek, mosoda, animációs
programok, disco, mini disco, gyermekklub, játszótér. A szállodához egy nagyméretű aquapark tartozik
számos csúszdával és medencével. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

Ellátás

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

www.titanicgroup.com

(00 20) 65 346 1220

TITANIC ROYAL     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A tengerparti szálloda Hurghada központjától kb. 17 km-re, míg a repülőtértől kb. 10 km-re található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 387 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, üzletek, medencék, csúszdák, szépségszalon, spa és wellness szolgáltatások, fitneszterem, WiFi csatlakozási lehetőség, mosoda, animációs programok, mini club, disco. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

266 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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EGYIPTOM / HURGHADA
TOP

www.sunrise-resorts.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

SUNRISE CRYSTAL BAY     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re, míg Hurghada központjától kb. 20 km-re. A hotel közelében üzletek és egy bevásárlóközpont található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

301 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda 252 szobával és 112 lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, széffel valamint tea-és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, törökfürdő,
masszázs, különféle kezelések), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, strandröplabda, vízi aerobic, vízilabda, focipálya, teniszpálya, asztalitenisz, darts, boccia, biliárd, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, esti show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.sunrise-resorts.com (00 20) 65 344 5080

Csomagárak Ft/fő repülővel

SUNRISE HOLIDAYS RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, kb. 8 km-re a hurghadai nemzetközi repülőtértől és
kb. 500 m-re a városközponttól.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

232 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel 380 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, valamint tea- és kávékészítéséhez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobában hajszárító található. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (gőzfürdő, jakuzzi, szauna, törökfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, strandröplabda, biliárd, asztalitenisz, boccia, vízilabda,
vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi területeken, konferenciaterem, ékszerüzlet, ajándékbolt, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, disco. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

Szállás példa

www.sunrise-resorts.com (00 20) 65 346 0040

Csomagárak Ft/fő repülővel

SUNRISE GARDEN BEACH     
Fekvése: A szálloda közvetlenül egy kb. 400 m hosszan elterülő tengerparti szakaszon található, Hurghada déli részén, a belvárostól kb. 20 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re. Közvetlen közelében üzletek, bevásárlóközpont várja a vendégeket.
Szobák: A hotel összesen 480 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, mini
bárral, széffel, valamint tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő,
masszázs, törökfürdő), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, teniszpálya, kézilabda, strandröplabda, focipálya, vízilabda, íjászat, zumba órák, szörf- és búvárközpont, internet kávézó, WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi
területeken, konferenciaterem, üzletek, orvosi szolgálat, mosoda, amfiteátrum és animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

234 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.sunrise-resorts.com

(00 20) 65 346 5072

SUNRISE AQUA JOY RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hotel Hurghada központjához közel, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 5 km-re található közvetlenül a tengerparton.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda különböző szobatípusokkal rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, széffel, tea - és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, masszázs),
fitneszterem, darts, billiárd, teniszpálya, strandröplabda, animációs programok, vízi sportok a tengerparton,
gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

224 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / HURGHADA

www.steigenberger.com (00 20) 65 346 5200

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

223 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

STEIGENBERGER AQUA MAGIC     
Fekvése: A közkedvelt szálloda Hurghada déli részén fekszik, a városközponttól kb. 5 km-re, a repülőtértől
kb. 6 km-re, saját tengerpartjától kb. 400 m-re. Hurghada központjába shuttle busszal, míg a strandra golf kocsikkal könnyedén eljuthatnak a vendégek.
Szobák: A hotel 703 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel
felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A felújított
superior szobák a régi épületben találhatóak. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, gyermekmedence, aquapark, wellness szolgáltatások (szauna,
gőzfürdő, masszázs, törökfürdő), fitneszterem, asztalitenisz, boccia, darts, 9 lyukú golfpálya, WiFi csatlakozási
lehetőség a kijelölt területeken, konferenciaterem, üzletek, mosoda, limuzin szolgáltatás, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

TOP

www.steigenbergeraldaubeach.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

308 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

STEIGENBERGER AL DAU BEACH     
Fekvése: A szálloda egy kb. 400 m hosszan elterülő, privát tengerparti szakaszon helyezkedik el, kb. 5 km-re a városközponttól és kb. 6 km-re a repülőtértől. A belvárosba naponta többször közlekedő ingyenes shuttle busszal könnyedén eljuthatnak a vendégek.
Szobák: Az elegáns hotel 388 szobával, 16 lakosztállyal, valamint 2 villával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel valamint tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba lekérhető. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi, gőzfürdő,
masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, strandröplabda, golfpálya, asztalitenisz, biliárd, darts, vízi sportok
a tengerparton, búvárközpont, internet és WiFi csatlakozási lehetőség, üzleti szolgáltatások, üzletek, mosoda, limuzin
szolgáltatás, gyermekeknek medence (télen fűtött), gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év
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(00 20) 65 346 5400

Szállás példa

Ellátás

Szállás példa

TOP

AI

EGYIPTOM / HURGHADA
TOP

AI

Szállás példa

www.steigenberger.com

(00 20) 65 346 5400

STEIGENBERGER PURE LIFESTYLE     
Fekvése: A 2018-ban nyílt szálloda a Steigenberger szállodalánc legújabb tagja, amely Hurghada központjától kb 12
km-re, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 6 km-re található közvetlenül a tengerparton.
Szobák: A szálloda különböző típusú lakosztályokkal rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
minibárral, széffel, tea - és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások a Steigenberger Al Dau Beach szállodában
(szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

332 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI

Szállás példa

www.rixos.com

(00 20) 69 371 0130

RIXOS PREMIUM MAGAWISH     
Fekvése: A 2019 decemberében nyíló szálloda a Rixos szállodalánc legújabb tagja, amely Hurghada központjától kb
12 km-re, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 7 km-re található közvetlenül a tengerparton.
Szobák: A szálloda 438 szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral,
széffel, tea - és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi,
masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, futballpálya, strandröplabda, billiárd, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekjátszótér, mini disco, animációs programok, üzletek. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

343 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

35

EGYIPTOM / HURGHADA
ÖE

RE

FP

AI

UAI TOP

www.xxxxxxxxxx.com

(00 00) 000 000 0000

Csomagárak Ft/fő repülővel

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szállás példa

www.anubistravel.hu

36

EGYIPTOM / HURGHADA
AI

TOP

www.jazhotels.com

(00 20) 65 346 1100

JAZ AQUAMARINE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a sekély tengerparton található, Hurghada déli részén, kb. 12 km-re a nemzetközi
repülőtértől és kb. 20 km-re a központtól. A tengerparton móló található, melyről megközelíthető a nyílt víz.

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Szobák: A hotel összesen 1001 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral (térítés ellenében), széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt.
A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, SPA és wellness szolgáltatások (masszázs, jakuzzi, törökfürdő), szépségszalon, fitneszterem, strandröplabda, vízilabda, teniszpályák, darts, boccia, vízi sportok a tengerparton,
búvárközpont, internet és ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok és esti
műsorok, videójátékok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

270 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa
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EGYIPTOM / HURGHADA
TOP

www.jazhotels.com (00 20) 34 6524 39

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

237 750 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

JAZ CASA DEL MAR RESORT
(ex. GRAND PLAZA RESORT)    
Fekvése: A szálloda Hurghada központjától kb. 7 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re fekszik. A vendégek
a szomszédos Jaz Casa Del Mar Beach tengerpartját használhatják, mely kb. 350 m-re található.
Szobák: A szálloda 199 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, gőzfürdő,
jakuzzi), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, biliárd, vízi sportok a tengerparton,
ingyenes wifi csatlakozási lehetőség a lobbyban, búvárközpont, internet (térítés ellenében), konferenciaterem, üzleti szolgáltatások, egészségközpont, animációs programok, élőzenés estek, disco, gyermekmedence, gyermekklub,
gyermekfelügyelet, játszótér, játékszoba. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

TOP

www.jazhotels.com (00 20) 34 6524 39

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

265 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

JAZ CASA DEL MAR BEACH
(ex. GRAND PLAZA HOTEL)     
Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, egy hangulatos sétálóutca végén, pálmafákkal szegélyezett
kertben, Hurghada központjától 7 km-re és a nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re.
Szobák: A hotel 230 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,minibárral,
széffel, kávé- és teakészítéséhez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, gőzfürdő, jakuzzi), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, biliárd, vízi sportok a tengerparton, búvár központ, WiFi
csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, kerékpárbérlés, animációs programok és
esti show műsorok, élőzene, mini disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

38

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / MAKADI BAY
AI

Szállás példa

www.jazhotels.com

(00 20) 65 359 0225

JAZ AQUAVIVA     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Makadi Bay központjában fekszik, kb. 30 km-re a hurghadai nemzetközi repülőtértől. A
tengerpartra a szálloda shuttle busz járatot üzemeltet. A részvételi díj tartalmazza az aquapark (Makadi Water
World) belépőt!

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 487 standard és családi szobája 4 épületben található. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral és széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák mindegyikéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, cukrászda, medencék, SPA (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), tenisz, kosárlabda,
strandröplabda, mini foci, golfpálya, darts, táncórák, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, gyermekmedence,
gyermekfelügyelet, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

258 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

AI

Szállás példa

www.jazhotels.com

(00 20) 65 359 0120

JAZ MAKADI SARAYA RESORT     
Fekvése: A hangulatos szálloda Makadi Bayen fekszik kb. 500 m-re a tengerparttól. Hurghada városa és a
nemzetközi repülőtér kb. 30 km-re található a hoteltől. A részvételi díj tartalmazza az aquapark belépőt!
Szobák: A szálloda összesen 325 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (télen egy fűtött), wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő,
jakuzzi), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, kosárlabdapálya, biliárd, squash, darts, boccia, krikett,
WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi szolgálat, mosoda, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

235 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év
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EGYIPTOM / MAKADI BAY
AI

www.jazhotels.com (00 20) 65 3590 025

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

285 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Fekvése: A szálloda Makadi Bayen található, közvetlenül a homokos tengerparton, a nemzetközi repülőtértől
kb. 30 km-re. A részvételi díj tartalmazza az aquapark (Makadi Water World) belépőt!
Szobák: A hotel 270 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel
felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézó, medencék (télen egy fűtött), jakuzzi, szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, darts, biliárd, szörf, tevegelés, lovaglás, golf, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont,
WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, gyógyszertár, mosoda, tánc show és élőzene, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

JAZ MAKADINA     

40

EGYIPTOM / MAKADI BAY
UAI

www.rixos.com

(00 20) 69 371 0130

RIXOS MAKADI BAY     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2019 decemberében nyíló szálloda a Rixos szállodalánc legújabb tagja, amely Makadi Bay központjától kb 7 km-re, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 30 km-re található közvetlenül a tengerparton.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 815 szobával rendelkezik. A superior szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, széffel, tea - és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, ingyenes WiFi csatlakozási
lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, 3 csúszda, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, futballpálya, strandröplabda,
billiárd, gyermekmedence, gyermekklub, esti szórakoztató programok, üzletek. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

343 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa
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EGYIPTOM / MAKADI BAY
TOP

Szállás példa

AI

www.lemonandsoul.com (00 20) 65 359 0555

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

224 550 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

LEMON & SOUL GARDEN MAKADI
(ex. LABRANDA GARDEN)    
Fekvése: A szálloda a városközponttól kb. 35 km-re, míg a repülőtértől kb. 30 km-re. A tengerpart kb.
900 méterre található, ahova a szálloda ingyenes shuttle busz járatot üzemeltet.
Szobák: A hotel 281 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, darts, biliárd, animációs programok, spa és wellness
szolgáltatások, WiFi csatlakozási lehetőség, squash, teniszpálya, gyermek medence, mini club.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

AI

TOP

Szállás példa

Csomagárak Ft/fő repülővel

www.labranda.com (00 20) 65 3590 317 23

Csomagárak Ft/fő repülővel

LABRANDA CLUB MAKADI

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A tengerparti szálloda a városközponttól kb. 35 km-re, míg a repülőtértől kb. 30 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

246 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel 339 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, minibárral, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, mosoda, gyógyszertár, szépségszalon, gyerek- és felnőtt medencék,
asztalitenisz, darts, biliárd, fitneszterem, játszótér, animációs programok, spa és wellness szolgáltatások, WiFi csatlakozási lehetőség, gyermekeknek medence, játszótér, mini club. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

EGYIPTOM / MAKADI BAY
AI

TOP

www.labranda.com

(00 20) 65 3590 306 13

LABRANDA ROYAL MAKADI     
Fekvése: A Makadi-öbölnél fekvő tengerparti szálloda a városközponttól kb. 35 km-re, míg a repülőtértől
kb. 30 km-re található.
Szobák: A hotel 505 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, minibárral, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, konferenciaterem, asztalitenisz, darts, biliárd, asztalitenisz,
animációs programok, spa és wellness szolgáltatások, fitneszterem, WiFi csatlakozási lehetőség, gyermek medence, játszótér, gyerekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

260 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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EGYIPTOM / MAKADI BAY
AI
UAI

www.serenityhotelsegypt.com (00 20) 65 359 0960

Csomagárak Ft/fő repülővel

SERENITY FUN CITY     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Makadi Bayen fekszik, a tengerparttól kb. 500 m-re, Hurghadától kb. 45 km-re, míg a nemzetközi
repülőtértől kb. 36 km-re. A részvételi díj tartalmazza az aquapark belépőt!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

208 800 Ft

Ultra All
Inclusive

271 200 Ft

Szállás példa

AI

Szobák: A hotel összesen 515 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált,
televízióval, minibárral, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzkabin,
masszázs, törökfürdő), fodrászat, fitneszterem, bowling, asztalitenisz, teniszpálya, squash, kosárlabda, strandröplabda, biliárd, golf, minigolf, snorkeling, internet csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, üzleti szolgáltatások,
orvosi ügyelet, gyógyszertár, mosoda, videójátékok, mozi, animációs és szórakoztató programok, disco, vidámpark,
játszószoba, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!

A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

RE

FP

AI

UAI TOP

AI

UAI

www.serenityhotelsegypt.com (00 20) 65 359 0960

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

232 600 Ft

Ultra All
Inclusive

279 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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SERENITY MAKADI BEACH RESORT     
Fekvése: A marokkói stílusban épült szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, hatalmas kertekkel
körülvéve, a nemzetközi repülőtértől kb. 36 km-re. Hurghada központjától kb. 36 km-re található, ahova a
naponta kétszer közlekedő buszjárattal könnyedén eljuthatnak a vendégek.
Szobák: A hotel 714 szobával, lakosztállyal és villával rendelkezik. A szobák mindegyike kényelmesen
berendezett, légkondicionálóval, televízióval, minibárral, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék (télen az egyik fűtött), wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, teniszpályák, biliárd, boccia, hastánc, internet elérési lehetőség, konferenciaterem, üzletek, mosoda, animációs és esti show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében igényelhetők!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

ÖE

EGYIPTOM / MAKADI BAY
AI

TOP

www.sunrise-resorts.com
20)
65000
359000
0390
www.xxxxxxxxxx.com (00
(00
00)
0000

SUNRISE ROYAL MAKADI     
Fekvése: A szálloda Makadi Bay homokos tengerpartján található, a repülőtértől kb. 30 km-re, Hurghada központjától kb. 35 km-re.
Szobák: A hotel 531 szobával, 17 lakosztállyal, valamint 150 családi szobával rendelkezik. A standard szobák
mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel
felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna,
masszázs), szépségszalon, fodrászat, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, boccia, teniszpályák, strandröplabda, strandfoci, szörf- és búvárközpont, internet kávézó, WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi területeken,
konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

241 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa
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EGYIPTOM / SAHL HASHEESH

www.plereve.com (00 20) 111 077 8756

Csomagárak Ft/fő repülővel

PREMIER LE REVE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A luxusszálloda Sahl Hasheesh üdülőövezetében, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton található, a
repülőtértől kb. 22 km-re, Hurghadától kb. 45 percnyi autóútra.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

359 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI TOP

Szobák: A hotel 379 különböző típusú szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető lekéréssel, felár ellenében. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, külső és belső medencék (egy télen fűtött), spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi,
szauna, masszázs, törökfürdő), fodrászat, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, aerobic, darts, strandröplabda, strandfoci,
internet kapcsolat és WiFi csatlakozási lehetőség, mosoda, gyógyszertár, animációs programok, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

www.pyramisahotels.com (00 20) 128 154 5133

Csomagárak Ft/fő repülővel

PYRAMISA SAHL HASHEESH     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Sahl Hasheesh területén fekszik, Hurghada központjától kb 26-km-re, míg a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 15 km-re található közvetlenül a tengerparton.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Hard All
Inclusive

228 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel különböző szobatípusokkal rendelkezik. A szobák mindegyike központilag légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea - és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a recepción, darts, billiárd,
teniszpálya, strandröplabda, animációs programok, vízi sportok a tengerparton, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SAHL HASHEESH
AI

TOP

Szállás példa

www.tropitelhotels.com

(00 20) 122 007 1288

TROPITEL SAHL HASHEESH     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a Vörös-tenger újonnan kiépült „Sahl Hasheesh” nevű részén fekszik, közvetlenül
a tengerparton. A hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 18 km-re, míg a központtól kb. 20 km-re található.
Szobák: A szálloda 566 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézók, medencék, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, gőzfürdő,
szauna, jakuzzi), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, röplabda, biliárd, darts, vízi sportok (búvárközpont, snorkeling, szörf), konferenciaterem, üzletek, ékszer- és ajándékbolt, mosoda, orvosi ügyelet, animációs programok, gyermekek részére medence, gyermekklub, játszótér, videójátékok. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

258 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szállás példa

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 360 5000

PICKALBATROS ALBATROS CITADEL RESORT     
Fekvése: A szálloda Sahl Hasheesh területén fekszik, Hurghada központjától kb 25-km-re, míg a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb 20 km-re található közvetlenül a részben homokos-köves tengerparton.
Szobák: A hotel összesen 539 különböző szobatípussal rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a recepción, darts, billiárd, teniszpálya, strandröplabda, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

303 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / SOMA BAY
AI

www.balinahotels.com (00 20) 65 326 0017

Csomagárak Ft/fő repülővel

BALINA PARADISE ABU SOMA RESORT    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A Soma Bay-en található szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, a hurghadai
nemzetközi repülőtértől kb. 50 km-re, a hurghadai városközponttól kb. 50 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

210 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szobák: A szálloda 236 szobával rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (térítés ellenében), széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, jakuzzi, szauna),
szépségszalon, fitneszterem, WiFi csatlakozási lehetőséggel (limitált, térítés ellenében), szórakoztató
programok, strandröplabda, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton, gyermekmedence, gyerekklub,
gyermekjátszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / SOMA BAY
AI

TOP

www.pickalbatros.com

(00 20) 65 346 4817

PICKALBATROS ALBATROS BEACH CLUB
(EX. AMWAJ BLUE BEACH)     
Fekvése: A szálloda Soma Bayen fekszik, közvetlenül a Vörös-tenger homokos partján, kb. 45 km-re a hurghadai repülőtértől és kb. 50 km-re a városközponttól. A tengerpart homokos, vízbe lépve korallos, a stég végéről pedig lenyűgöző
élővilágot csodálhatnak meg a szálloda vendégei.
Szobák: A hotel összesen 371 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi
csatlakozási lehetőséggel, minibárral és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék (télen egy fűtött), wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs,
gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, teniszpálya, focipálya, strandröplabda, biliárd, darts, vízi sportok a
tengerparton, napernyők és nyugágyak térítésmentesen használhatók (kivéve az első sorban lévők, amelyek térítés ellenében állnak rendelkezésre), búvárközpont, internet kávézó, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok,
disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

195 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

49

EGYIPTOM / SOMA BAY
AI

www.movenpick.com

(00 20) 65 326 0850

Csomagárak Ft/fő repülővel

MÖVENPICK RESORT SOMA BAY     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Soma Bayen fekszik, közvetlenül a homokos tengerparton. A hotel a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 50 km-re, a hurghadai városközponttól kb. 45 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

264 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, masszázs, jakuzzi, szauna), szépségszalon, fitneszterem, strandröplabda, vízilabda, búvárközpont, vízi sportok a tengerparton, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A szálloda 418 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
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EGYIPTOM / SOMA BAY
AI

www.amarinahotels.com

(00 20) 65 326 0112

AMARINA ABU SOMA RESORT & AQUA PARK     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2019 nyarán nyílt szálloda Soma Bay-en, közvetlenül a homokos tengerparton található, a hurghadai nemzetközi repülőtértől kb. 50 km-re, a hurghadai városközponttól kb. 50 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 393 szobával rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral (térítés ellenében), széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, jakuzzi,
szauna), szépségszalon, fitneszterem, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel (limitált sebességű), szórakoztató programok, búvárközpont, gyermekmedence, gyerekklub, gyermekjátszótér. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

248 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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EGYIPTOM / EL GOUNA

www.hotels.elgouna.com (00 20) 65 358 0063

Csomagárak Ft/fő repülővel

DAWAR EL OMDA    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A régi egyiptomi stílusban épült szálloda a népszerű El Gouna lagúnáinál fekszik, saját tengerparti
résszel rendelkezik. A hurghadai repülőtértől kb. 25 km-re. A hotel közelében számos sport, szórakozási és
bevásárlási lehetőség található. A snorkelezés szerelmesei ingyenesen látogathatnak el Zaytouna szigetre.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

200 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

FP

Szobák: A szálloda összesen 66 különböző típusú szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák
mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence (télen fűtött), SPA szolgáltatások (gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, biliárd, darts, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a
lobbyban, mosoda. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

www.threecorners.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

237 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

TTC RIHANA RESORT    
Fekvése: A núbiai stílusban épült elegáns szálloda El Gouna központjában, a hurghadai repülőtértől kb. 25 km-re
fekszik. A hotel a sekély lagúnapart mentén épült, és rendelkezik saját tengerparti szakasszal is, ahova a vendégek ingyenes buszjárattal juthatnak el.
Szobák: A szálloda 268 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet és WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, bérelhető széffel felszerelt. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs), asztalitenisz, darts, biliárd, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton (snorkeling, kajak, szörfés búvárközpont), konferenciaterem, animációs programok, gyermekmedence, miniklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év
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(00 20) 65 358 0025

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / EL GOUNA
FP

AI

Szállás példa

www.movenpick-hotels.com (00 20) 65 354 4501

MÖVENPICK RESORT EL GOUNA     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, lagúnákkal és zöld kertekkel körülvéve, kb.
30 km-re a hurghadai nemzetközi repülőtértől, és kb. 1 km-re El Gouna központjától.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 554 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szobák lekérhetők. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, SPA és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, masszázs,
gőzfürdő), teniszpályák világítással, kerékpárbérlés, squash, vízi sportok a tengerparton (snorkeling, búvárkodás, kite szörf), konferenciaterem, animációs programok, gyermekmedencék, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

278 800 Ft

All Inclusive

393 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

TOP

Szállás példa

www.steigenberger.com (00 20) 65 358 0140

STEIGENBERGER GOLF     
Fekvése: A szálloda kb. 35 km-re található a hurghadai repülőtértől és kb. 30 km-re Hurghada központjától.
Fürdési lehetőség a közeli magánstrandon.
Szobák: A hotel összesen 268 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, internet-kávézó, mosoda, orvosi szolgáltatások, golf, strandröplabda pálya, wellness szolgáltatások (szauna, masszázs, gőzfürdő, fitneszterem), vízi sportok a tengerparton,
bankszolgáltatás, különféle üzletek, animációs programok, gyermekmedence, játszótér. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe.
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

298 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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EGYIPTOM / HURGHADA
FAKULTATÍV PROGRAMOK
LUXOR (BUSSZAL):
Luxor, ókori nevén Théba, a Nílus partján található csendes kisváros, ahol békésen megfér egymás mellett a múlt és a jelen. Hajnalban indulnak Egyiptom
egyik leghíresebb régészeti lelőhelyére, ahol meglátogatják a rejtélyes Királyok
Völgyét, megcsodálhatják Hatsepszut fáraónő gyönyörű halotti templomát, valamint a Memnon Kolosszusokat. Közben tesznek egy kis kitérőt egy alabástromfeldolgozó műhelybe, majd a nyugati part látnivalói után motorcsónakkal
átkelnek a Níluson, elfogyasztják ebédjüket, majd végigsétálnak a fenséges
Karnaki templom monumentális oszlopai és épületei között.
KAIRÓ EGYNAPOS (BUSSZAL):
Kairó Afrika és a Közel-Kelet legnagyobb városa, melyet évszázadokon keresztül a Világ anyjaként emlegettek az arab világban. Éjjel indulnak felfedezni ezt
a nyüzsgő világot, ahol a páratlan kincsekkel rendelkező Egyiptomi Múzeum, a

vágyót, ők sznorkelezhetnek, felszerelést kapnak, illetve az ebéd is beletartozik

gízai piramisok, a Völgy-templom és az előttük őrt álló Szfinx várja a látogató-

a programba. Akinek sikerült „megfertőződni”, és komolyabban is el szeretne

kat. Közben elfogyasztják ebédjüket.

mélyedni a búvárkodásban, annak lehetősége van 3-4 napos tanfolyam kere-

KAIRÓ KÉTNAPOS (BUSSZAL):

tében megtenni az első lépést, hogy Cousteau kapitány nyomdokaiba lépjen.

Az első nap programja megegyezik az egynapos kairói programmal. A második

SINDBAD TENGERALATTJÁRÓ:

napon a program az ősi főváros, Memphisz nekropoliszának, Szakkarának a

A tengeralattjáró 18-22 méter mélységbe merül le, ahonnan panorámaablako-

felfedezésével folytatódik, ahol megtekintik minden piramisok ősanyját, Dzsó-

kon keresztül csodálhatják meg a Vörös-tenger színpompás élővilágát. A víz-

szer fáraó lépcsős piramisát. Ezt követően meglátogatják a Citadellát és a Mohamed Ali mecsetet, majd megérkeznek a béke szigetére a nyüzsgő nagyvárosban, a Kopt negyedbe.
KAIRÓ REPÜLŐVEL:
Indulás hajnalban Hurghadáról, menetrend szerinti járattal. A város felfedezése hasonló módon történik, mint az egynapos kairói programnál, de végezetül
még sor kerül a Citadella és a Mohamed Ali mecset megtekintésére is.
DELFIN SHOW ÉS ÚSZÁS DELFINEKKEL:
A hurghadai Dolphin World showműsora kellemes családi szórakozást jelenthet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Aki szeretne a delfinekkel úszni, 5 és 10
perces időtartam közül választhat. A két program rész együtt és külön-külön is
kipróbálható. A delfinekkel úszás során fotózni nem lehet, a delfinárium
által készített fotók és dvd-k megvásárolhatóak.

ben a búvárok csalogatják közelebb a halakat. Fotózni, kamerázni elengedhetetlenül szükséges! Kisgyermekkel nyaraló családoknak kiváló választás!
RED SEA DOLPHIN – KATAMARÁN:
Kellemes hajókirándulás a környék legszebb korallzátonyai körül, szemügyre
véve a felsőbb vízrétegek (1,5-2 m) élővilágát. Fotózni, kamerázni elengedhetetlenül szükséges! Kisgyermekkel nyaraló családoknak kiváló választás!
SAHARA PARK:
Ez az a program, ahol egy perc sem vész kárba, mindenki megtalálja a kedvére
valót: a hegyek között kialakított beduin falu felé vezető úton quadozás, a faluban pedig tevegelés, mini állatkert, terrárium várja a látogatókat. Megismerhetik a beduin kézművesség hagyományait, a gyógyszertárban megtudhatják,
hogy milyen sivatagi növényekkel gyógyítják magukat a beduinok. A látogatás
után naplementekor vacsorát fogyaszthatnak, közben pedig orientális showt

MAHMYA-SZIGET:

láthatnak, fellép egy fakír,

A Giftun-szigetcsoporton belül található magánterület, mely egyben egy

egy hastáncos és egy pör-

természetvédelmi terület is. A hajó a fehér homokos part mentén köt ki,

gő dervis (tanuratáncos). A

ahol egész nap pihenhetnek a gyönyörű környezetben, kényeztető körülmények

show közben, vagy utána a

között. A gyékényágyak és a napernyők szabadon használhatók, az ebédet

csillagvizsgálóval megcso-

is a szigeten fogyasztják el. Aki a mély tengerre vágyik, az napközben kihajózhat

dálhatják a sivatagi eget,

a környék legszebb korallzátonyához sznorkelezni.

melyen számtalan csillag

tó árairólquas
és részletes
atquidem
enissit uttartalmáról
asi alis et
kérjük, érdeklődjenek
kollégáinkeicienihil
incta id modi voluptam

ragyog.

nál, a honlapunkon
elessimolum
rest, totat.vagy bárme-

A szállodákból transzferbuszok viszik Önöket a bázisra, ahol felpróbálják a

QUAD MOTOROS SZAFARI:

felszerelést. A hajón magyar nyelvű oktatás alatt elsajátíthatják a búvárko-

Sivatagban, hegyek között,

lyik partnerirodánknál!
végleges
Osam,
et quiscid mi, est A
quiditi
programokról
és
árakról
a
helyszístiatem que corum aut aut aut
acias

dás elméletének legalapvetőbb elemeit, mint például, hogyan kell lélegezni a

homokban, köveken kb. 2 órás

víz alatt. A nap folyamán kétszer, két különböző korallzátonynál a gyakorlat-

túra a négykerekű homoktipró

ban is kipróbálhatják, természetesen csak oktatók jelenlétében. Az 1-1 me-

motorokkal, amelyet a részt-

rülés 15 perces, maximum 5 méter mélységig visznek le az oktatók. A két

vevők vezetnek Menet közben

merülés között ebédszünet a hajón. A családtagok elkísérhetik a búvárkodni

rövid megálló.

PALACKOS BÚVÁRKODÁS:

Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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Sharm El Sheikh

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
SHARM EL SHEIKH-I ÜDÜLÉS

KAIRÓ–SHARM EL SHEIKH

CHARTER JÁRATTAL 8 NAP / 7 ÉJSZAKA

MENETREND SZERINTI JÁRATTAL 8 NAP / 7 ÉJSZAKA

VAGY 15 NAP / 14 ÉJSZAKA

1. NAP: BUDAPEST / SHARM EL SHEIKH:
Elutazás Sharm el Sheikh-re charter járattal. Érkezés után transzfer a
szállodába. Szabadprogram. Vacsora és szállás Sharm el Sheikh-en.
2-7/14. NAP: SHARM EL SHEIKH:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: kirándulás a Szt. Katalin kolostorhoz, quad szafari, Színes Kanyon, Ras
Mohamed Nemzeti Park, kirándulás Kairóba, Luxorba stb. Vacsora és
szállás Sharm el Sheikh-en.
8/15. NAP: SHARM EL SHEIKH / BUDAPEST:
Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

1. NAP: BUDAPEST / KAIRÓ:
Elutazás az EgyptAir menetrend szerinti járatával Kairóba. Érkezés
után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban.
2. NAP: KAIRÓ / SHARM EL SHEIKH:
Reggeli után egész napos városnézés: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom, papirusz- és parfümüzem, valamint az Egyiptomi Múzeum meglátogatása. Késő délután elutazás Sharm el Sheikh-re belföldi repülőjárattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás
Sharm El Sheikh-en.
3-7. NAP: SHARM EL SHEIKH:
Reggeli után szabadprogram. Fakultatív programlehetőségek: kirándulás a Szt. Katalin kolostorhoz, Színes Kanyon, Ras Mohamed Nemzeti Park stb. Vacsora és szállás Sharm El Sheikh-en.
8. NAP: SHARM EL SHEIKH / KAIRÓ / BUDAPEST:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás kairói átszállással.
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Szállás példa

www.tropitelhotels.com

TROPITEL WAVES

(00 20) 2 2417 3744

Csomagárak Ft/fő repülővel



Fekvése: Az autentikus hangulatot árasztó Tropical Waves 5*-os szálloda a Sínai-félsziget egyik legigézőbb célpontján a sharm el sheikhi Naama-öböl szívében fekszik, az egyiptomi sharm el sheikhi nemzetközi repülőtértől
kb. 15 km-re, a tengerparttól kb. 1 km-re. A nyüzsgő éjszakai életet és a bazár hangulatot árasztó üzleteket egy
rövid sétányi távolsággal megközelíthetik a nyaraló vendégek.
Szobák: A Tropical Waves szálloda 176 elegáns és stílusában letisztult szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, műholdas LCD televízióval, telefonnal, felár ellenében nagy sebességű internettel és minibárral, széffel, a fürdőszoba káddal, zuhanyzóval és hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, felnőtt- és gyermekmedence, SPA és wellness szolgáltatások, fitneszterem, gyerek klub, játszótér, üzletek, animációs programok, esténként élő zene. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive.

272 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www3.hilton.com

(00 20) 69 360 3333

HILTON SHARKS BAY    
Fekvése: A szálloda a nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re, kb. 10 percnyi autóútra, közvetlenül a tengerparton helyezkedik el.
Szobák: A szálloda szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel,
széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, SPA és wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, gőzfürdő, jakuzzi),
fodrász, szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, focipálya, strandröplabda, vízi
sportok a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, pénzváltó, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, disco, játékszoba, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

244 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év
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TOP

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

240 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 65 346 4670/9

Szállás példa

AI

PICKALBATROS AQUA BLU RESORT    
Fekvése: A gyermekbarát szálloda a tengerparttól pár perc sétára fekszik, a sharm el sheikh-i nemzetközi
repülőtértől kb. 18 km-re, Naama Baytől kb. 10 km-re. A hotel vendégei a „VIP White Beach” partszakaszt
használhatják, mely megközelíthető gyalogosan (kb. .10 perc séta), vagy shuttle busszal, melynek menetrendje a szálloda recepcióján érhető el.
Szobák: A hotel 538 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs),
fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, vízi torna, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.pickalbatros.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

PICKALBATROS AQUA PARK SHARM     
Fekvése: A népszerű szálloda a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 19 km-re, Naama Baytől kb. 10
km-re fekszik. A vendégek a Beach Albatros Resort tengerpartját használhatják, ahová ingyenes buszjárat
közlekedik meghatározott időpontokban.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

282 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 65 346 4670/9

Szobák: A hotel 236 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (gőzfürdő, szauna,
masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, darts, boccia, vízi aerobic, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
AI

TOP

www.pickalbatros.com

(00 20) 69 371 0401/5

PICKALBATROS ROYAL MODERNA     
Fekvése: A szálloda a homokos tengerparton fekszik Nabq Bay közelében, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 12 km-re, a híres Naama Baytől kb. 20 km-re.
Szobák: A hotel 680 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (térítés ellenében), széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, szauna, fitneszterem, teniszpálya, vízi torna, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, mosoda, animációs programok és show műsorok,
gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

266 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

59
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www.seabeachaquaparkssh.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

SEA BEACH AQUA PARK RESORT    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a kedvelt Nabq Bay központjában fekszik, közvetlenül a tengerparton. A hotel a sharm
el sheikh-i repülőtértől kb. 8 km-re, míg Naama Baytől kb. 22 km-re található.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

222 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szobák: A szálloda 470 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzfürdő,
törökfürdő), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, búvárközpont, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.anubistravel.hu

AI

TOP

www.grandoasis-sharm.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Hard All
Inclusive

197 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 69 360 3930

GRAND OASIS RESORT    
Fekvése: Az elegáns szálloda közvetlenül Sharks Bay sziklás tengerpartján fekszik, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re. A tenger egy mólon keresztül közelíthető meg.
Szobák: A szálloda összesen 433 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és
a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, masszázs), fitneszterem,
strandröplabda, teniszpálya, biliárd, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a recepción, gyermekmedence,
gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

Ellátás
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Szállás példa

AI
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AI

Szállás példa

www.coralbeachhotelmontazah.com (00 20) 69 367 0200

CORAL BEACH MONTAZAH    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hangulatos szálloda Sharm El Sheikh egyik legszebb tengerparti szakaszán fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 11 km-re, Naama Bay-től kb. 15 km-re, a tengerparttól kb. 200 m-re.
Szobák: A hotel ízlésesen berendezett szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő), fitneszterem,
teniszpálya, biliárd, animációs programok, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Hard All
Inclusive

204 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.coralbeachhoteltiran.com

(00 20) 69 360 3444

CORAL BEACH TIRAN    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a népszerű Shark’s Bay-en található, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 8 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral (térítés ellenében) széffel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, wellness szolgáltatások, fitneszterem, teniszpálya, Wi-fi csatlakozási lehetőség a recepción, konferenciaterem, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

204 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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www.charmillionresorts.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

252 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 22 401 2502

Szállás példa

AI

CHARMILLION SEA LIFE (ex. SEA LIFE)    
Fekvése: A hotel a kedvelt Nabq Bayen, közvetlenül a tengerparton fekszik, kb. 5 km-re a repülőtértől. A
partról kilátás nyílik a Tiran-szigetre.
Szobák: A núbiai stílusú szálloda 282 szobával rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, mini focipálya, asztalitenisz, búvárközpont,
animációs programok és show műsorok, mini disco, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.charmillionresorts.com (00 20) 2401 2502

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

252 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

CHARMILLION CLUB AQUA PARK
(ex. SEA CLUB AQUA PARK)    
Fekvése: A szálloda a kedvelt Nabq Bay-en fekszik, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re, Naama
Bay-től kb. 24 km-re. A hotel a tengerparttól kb. 1 km-re épült, ahova ingyenes buszjárat szállítja a vendégeket. Naama
Bay központjába buszjárattal könnyedén bejuthatnak a szálloda vendégei.
Szobák: A szálloda összesen 302 különböző típusú szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék gyermekrésszel, aquapark, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna,
gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz, búvárközpont, internet csatlakozási lehetőség, mosoda, animációs programok, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év
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Szállás példa

www.charmillionresorts.com

(00 20) 22 401 2502

CHARMILLION GARDENS AQUA PARK
(ex. SEA GARDENS AQUA PARK)     
Fekvése: A szálloda a kedvelt Nabq Bay-en fekszik, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re, Naama
Bay-től kb. 24 km-re. A tengerpart egy rövid sétával elérhető. Saját partszakasza testvér szállodájánál található.
Szobák: A szálloda összesen 180 különböző típusú szobával és lakosztállyal rendelkezik. A szobák mindegyike
légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel, tea- és kávé készítéshez szükséges
eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence gyermekrésszel, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő,
masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz, búvárközpont, internet csatlakozási lehetőség,
mosoda, animációs programok, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások testvér szállodáiban találhatók, melyek ingyenesen használhatók, azonban néhány csak külön térítés ellenében vehető igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

264 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

AI

Szállás példa

www.charmillionresorts.com (00 20) 69 371 0170

CHARMILLION CLUB RESORT (ex. SEA CLUB)     
Fekvése: A szálloda a kedvelt Nabq Bayen, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől
kb. 5 km-re. A partról kilátás nyílik a Tiran-szigetre. Naama Bay központjába a naponta kétszer közlekedő shuttle bus�szal könnyedén bejuthatnak a vendégek.
Szobák: A hotel 377 szobával rendelkezik. A szobák légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, focipálya, strandröplabda, biliárd, asztalitenisz, darts, boccia, vízilabda, búvárközpont, táncoktatás, internet,
konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és show műsorok, disco, amfiteátrum, gyermekmedence, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

260 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Csomagárak Ft/fő repülővel

JAZ FANARA RESORT & RESIDENCE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Sharm el Sheikh Ras Om El-Seid részén, a központtól 2 km-re, közvetlenül a homokos, korallos
tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 22 km-re. A hotel strandját lépcsőn lehet megközelíteni.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

237 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, SPA és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs),
szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, íjászat, teniszpálya, strandröplabda, boccia, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok, élő zene,
disco, gyermekmedencék, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A szállodában összesen 378 szoba található, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
minibárral (fogyasztás térítés ellenében), széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
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www.jazhotels.com (00 20) 69 367 0441

JAZ BELVEDERE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Sharm El Sheikh-en, közvetlenül a tengerparton található, a városközponttól kb. 20 km-re,
a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 317 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy teras z tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs,
törökfürdő), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, íjászat, strandfoci, boccia,
vízilabda, vízi aerobic, búvárközpont, játékszoba, animációs programok, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség
a lobbyban, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

207 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa
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www.jazhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

240 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 693 7103 71

Szállás példa

AI

JAZ MIRABEL PARK     
Fekvése: A szálloda Sharm El Sheikh-en, Nabq Bayen, közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 11 km-re.
Szobák: A hotel 196 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs),
fitneszterem, vízi aerobic, boccia, darts, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, orvosi
ügyelet, animációs programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.jazhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

240 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 20) 693 7103 71

JAZ MIRABEL CLUB     
Fekvése: A szálloda Sharm El Sheikh-en, Nabq Bay-en fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re. A hotelhez
privát partszakasz tartozik.
Szobák: A hotel 160 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna), fitneszterem,
teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, vízilabda, vízi aerobic, boccia, íjászat, darts, a strandon mini
focipálya, búvárközpont, internet, üzletek, orvosi ügyelet, disco, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa
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www.jazhotels.com (00 20) 69 371 0371

JAZ MIRABEL BEACH RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Sharm El Sheikh-en, Nabq Bayen, közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 645 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs),
fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, a strandon focipálya, vízilabda, vízi aerobic, boccia,
íjászat, darts,búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

242 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

204 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

AURORA ORIENTAL RESORT     
Fekvése: A szálloda közvetlenül a védett területnek számító Nabq Bay homokos tengerpartján fekszik, a
Tiran-szigettel szemben, a sharm el sheiki repülőtértől kb. 12 km-re, míg Naama Baytől kb. 20 km-re, ahova
shuttle busz közlekedik.
Szobák: A hotel 308 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), kis hűtőszekrénnyel, széffel, tea- és
kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézók, medencék (télen 1 fűtött), wellness szolgáltatások (masszázs,
szauna, gőzfürdő, jakuzzi, törökfürdő), fitneszterem, focipálya, kosárlabdapálya, teniszpályák, strandröplabda,
squash, asztalitenisz, darts, vízi sportok a tengerparton, internet csatlakozás lehetőség (térítés ellenében), konferenciatermek, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, amfiteátrum, gyermekmedence, játszótér,
gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

TOP

www.amwajhotelsint.com (00 20) 69 371 0655

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

199 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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AMWAJ OYOUN RESORT & CASINO     
Fekvése: A fő- és melléképületekből álló szálloda Nabq Bay-en, közvetlenül a tengerparton található, kb. 20 kmre Naama Bay-től, és 9 km-re a Sharm El Sheikh-i repülőtértől. A szállodához kb. 600 méter hosszú privát partszakasz tartozik.
Szobák: A szálloda 465 szobával rendelkezik. A standard szobák légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, internet, különböző üzletek, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, biliárd, asztalitenisz, búvárközpont, gyermekeknek
medence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe.
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
AI

UAI TOP

Szállás példa

www.hilton.com

(00 20) 69 366 3232

HILTON WATERFALLS     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: : A szálloda közvetlenül a homokos-korallos tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 22 kmre, Sharm El Sheikh központjától kb. 7 km-re.
Szobák: A szálloda összesen 401 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges
eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, gőzfürdő, jakuzzi), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, focipálya, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton,
búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, disco, játékszoba, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

AI

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

201 300 Ft

Ultra All
Inclusive

254 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

TOP

Szállás példa

www.parrotelresorts.com (00 20) 69 3710 315

PARROTEL BEACH (ex. RADISSON BLU)     
Fekvése: A szálloda Nabq Bayen található, közvetlenül a homokos-korallos tengerparton, szemben a Tiran-szigettel, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re. Naama Bay központjába shuttle busszal kön�nyedén eljuthatnak a vendégek.
Szobák: A szálloda 331 szobával és lakosztállyal rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs),
fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok és show műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

232 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

69

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
AI

www.renaissancesharmelsheikh.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

226 100 Ft

All Inclusive

244 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 69 366 4694

Szállás példa

FP

RENAISSANCE GOLDEN VIEW     
Fekvése: : Az elegáns, kétszintes szálloda Sharm El Sheikh központjától kb. 2 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 22 km-re fekszik, közvetlenül a tengerparton.
Szobák: A szálloda összesen 384 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, internet csatlakozással (térítés ellenében), minibárral (térítés ellenében), tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, wellness központ (szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, röplabda, biliárd, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, animációs programok, gyermekeknek medencék, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.tropitelhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

TROPITEL NAAMA BAY     
Fekvése: A szálloda Sharm El Sheikh-en, közvetlenül a tengerparton fekszik, a nemzetközi repülőtértől
kb. 15 km-re.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

267 450 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
70

(0020) 693 6005 70

Szobák: A hotel 390 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, mas�százs), fitneszterem, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
AI

TOP

www.pickalbatros.com
www.xxxxxxxxxx.com (00
(0020
00)) 69
0003670888
000 0000

PICKALBATROS ALBATROS PALACE
(ex. CYRENE GRAND)     
Fekvése: A szálloda Montazah Ras Nasrany Bay területen, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re,
közvetlenül a homokos-korallos tengerparton fekszik, szemben a Tiran-szigettel. Ingyenes buszjáratot üzemeltet a
hotel a városba
Szobák: A hotel 468 szobával és lakosztállyal rendelkezik, több különálló épületben. A standard szobák mindegyike
légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközzel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, gyermekmedence, szépségszalon, fodrászat, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, fitneszterem, teniszpálya, biliárd, darts, boccia, aerobic, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sportok
a tengerparton, búvárközpont, Wifi csatlakozási lehetőség a lobbyban (térítés ellenében), konferenciaterem, üzletek,
limuzin szolgáltatás, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és show műsorok, disco. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

266 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

71

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH

www.steigenberger.com (00 20) 69 3710 950

Csomagárak Ft/fő repülővel

STEIGENBERGER ALCAZAR     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda 10 percre fekszik a Sham El Sheik-i nemzetközi repülőtértől.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

361 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda összesen 610 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges
eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, aerobic,
strandröplabda,teniszpálya, boccia, darts, jóga, teniszpálya, strandröplabda vízi sportok a tengerparton,
WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, mosoda, animációs és esti szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.sunrise-resorts.com (00 20) 69 366 6681

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

420 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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SUNRISE MONTEMARE     
Fekvése: A felnőtteknek épült szálloda közvetlenül a kavicsos-korallos tengerparton fekszik, a sharm el
sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 22 km-re, míg a központtól kb. 10 km-re.
Szobák: A hotel 272 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (masszázs, kezelések), wifi,
szépségszalon, fitneszterem, üzletek, show műsorok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendéget fogad!

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
AI

TOP

Szállás példa

www.sunrise-resorts.com

(00 20) 233 032 435

SUNRISE DIAMOND BEACH     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: Az elegáns szálloda közvetlenül a csodálatos tengerparton fekszik, Sharm El Sheikh központjától
kb. 4 km-re, Naama Baytől kb. 7 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 438 felújított szobával rendelkezik, melyek mindegyike ízlésesen berendezett,
légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő), fodrászat, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, strandröplabda, búvárközpont, internet, konferenciaterem,
orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, amfiteátrum, gyermekmedence, gyermekeknek aquapark,
játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

227 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 14 év

AI

Szállás példa

www.sunrise-resorts.com (00 20) 69 360 0444

SUNRISE ARABIAN BEACH     
Fekvése: A szálloda Sharks Bay végén fekszik, közvetlenül a tengerparton, a városközponttól kb. 8 km-re, míg
a Sharm el Sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 9 km-re.
Szobák: A hotel 420 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea-és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, arabfürdő), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, aerobic, strandröplabda, boccia, darts, asztalitenisz, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, gyermekmedence csúszdával, gyermekklub, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

350 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

73

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH

www.baronhotels.com (00 20) 693 670 170

Csomagárak Ft/fő repülővel

BARON PALMS RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A csak felnőtteket fogadó, díjnyertes, felső kategóriás szálloda közvetlenül a homokos, korallos tengerparton
fekszik a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 8 km-re, a városközponttól kb. 15 km-re.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

271 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel 230 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék jakuzzival, vízeséssel, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő,
masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, darts, strandröplabda, vízilabda, vízi aerobic, vízi
sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, a Baron shopping boulevardon több, mint
300 üzlet, show műsorok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

AI

TOP

www.baronhotels.com (00 20) 69367 0100 /11

Csomagárak Ft/fő repülővel

BARON RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A díjnyertes, felső kategóriás szálloda közvetlenül a homokos, korallos tengerparton fekszik a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 8 km-re, a városközponttól kb. 15 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Premium All
Inclusive

345 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel 360 szépen berendezett szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, olimpiai méretű édesvízi úszómedence, spa és wellness szolgáltatások (gőzfürdő,
szauna, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, vízi aerobic, strandröplabda, asztalitenisz, darts, vízi
sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, show műsor, gyermekmedence,
miniklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

Ellátás

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
UAI TOP

Szállás példa

www.rixos.com (00 20) 69 371 0210

RIXOS SHARM     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A nemrég felújított luxus szálloda Nabq Bay központjától kb. 400 m-re, Naama Bay központjától
kb. 22 km-re, a repülőtértől kb. 8 km-re fekszik, közvetlenül a tengerparton.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: Az elegáns hotel 695 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, széffel, minibárral, tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, SPA és wellness szolgáltatások (masszázs, szauna, törökfürdő, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, focipálya, kosárlabdapálya, darts, biliárd, boccia, aerobic, sakk, búvárközpont, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, videójátékok, mozi, szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

343 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI TOP

Szállás példa

www.rixos.com (00 20) 69 3710 130 / 149

RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM     
Fekvése: A szálloda a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 9 km-re fekszik, a Vörös-tenger leghíresebb búvárkodásra
alkalmas területén, Nabq Bay-en. Saját védett korallzátonyának megtekintésével közvetlen kapcsolatot teremthetünk a víz
alatti világgal.
Szobák: A szállodában 783 elegánsan és stílusosan berendezett szoba és lakosztály várja a vendégeket. A szobák
mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, széffel felszerelt. A fürdőszobában hajszárító, fürdőköpeny és papucs található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, SPA és wellness szolgáltatások (masszázs, gőzfürdő, jakuzzi), szépségszalon,
teniszpálya, strandröplabda, strandfoci, aerobik, boccia, darts, táncoktatás, búvárkodás, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség
a közösségi területeken, konferenciaterem, mosoda, csomagszoba, limuzin szolgáltatás, szórakoztató műsorok, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

387 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év
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EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH

www.sultangardens.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

SULTAN GARDENS RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a híres Shark’s Bayen fekszik, közvetlenül a gyönyörű tengerparton. A hotel a sharm el
sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 6 km-re, míg Naama Baytől kb. 7 km-re található.

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

Szobák: A szálloda összesen 520 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

270 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, SPA, masszázs,szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, mini golf, kosárlabdapálya, focipálya, strandröplabda, aerobic, jóga, vízilabda, bowling, snorkeling, darts,
tollaslabda, vízi sport lehetőségek a tengerparton, búvárközpont, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs
programok és esti show műsorok, disco, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

TOP

www.concorde-sharm-el-sheikh.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

226 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 20) 69 360 1460

CONCORDE EL SALAM     
Fekvése: A két épületrészből álló szálloda Sharks Bay-en található, Naama Bay központjától kb 15 km-re található, kb 3 km-re a Sharm El sheikh-i repülőtértől. Concorde Front Hotel közvetlen tengerparti szálloda, míg a
Concorde Sports Hotel közvetlenül az út túloldalán található, kb 200 m-re a Concorde Front szállodától. A két
szálloda között transzferjárat biztosított. A tenger egy mólon keresztül érhető el.
Szobák: A két szálloda összesen 725 szobával rendelkezik. A szobák légkondicionálóval, televízióval, telefonnal,
minibárral (térítés ellenében), széffel, a fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszda a Concorde Sports Hotelben, wellness szolgáltatások
(jakuzzi, szauna, masszázs), fitneszterem, ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a recepción, fallabda pálya,
teniszpályák, animációs programok, gyermekklub. Egyes szolgáltatásokat csak adott szálloda vendégei vehetnek igénybe. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe.
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

Ellátás
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(00 20)69 360 2130

Szállás példa

AI

EGYIPTOM / SHARM EL SHEIKH
FP

UAI

Szállás példa

www.savoygroup-sharm.com (00 20) 69 360 2500

ROYAL SAVOY     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A felsőkategóriás szálloda közvetlenül a homokos-korallos tengerparton fekszik, a sharm el sheikh-i
nemzetközi repülőtértől kb. 15 perc autóútra.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel elegáns és tágas szobákkal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, többféle masszázs és kezelések), szépségszalon, fitneszterem, sznorkelezés, üzletek, show műsorok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt vendégeket fogad!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

582 600 Ft

Ultra All
Inclusive

765 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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SAVOY     
Fekvése: A szálloda a Ras Mohamed Nemzeti Park területén található, közvetlenül a tengerparton, pálmafákkal és vízesésekkel körülvéve, a sharm el sheikh-i nemzetközi repülőtértől kb. 3 km-re, és kb. 15 percnyi autóútra Naama Baytől. A hotel a Soho
Square előtt található, ahol számos étterem, bár, klub várja a vendégeket.
Szobák: A szálloda több mint 400 szobával, lakosztállyal és villával rendelkezik, melyek a medencére, a kertre vagy a tengerre
néznek. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, széffel, tea- és kávéfőzéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített szobák igényelhetőek. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs, különféle
kezelések), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz, minigolf, darts, biliárd, jóga, vízi sportok a tengerparton,
internet kávézó, konferenciatermek, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, élőzene, disco, night club, gyermekmedence, játszótér,
gyermekfelügyelet, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

297 000 Ft

Hard All
Inclusive E-Class

376 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
a vízumot és az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év
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EGYIPTOM / SHARM
EL SHEIKH
HURGHADA
FAKULTATÍV PROGRAMOK
KAIRÓ REPÜLŐVEL:

BÚVÁRKODÁS:

Indulás hajnalban Sharm el Sheikhről, menetrend szerinti járattal. A város
felfedezése hasonló módon történik, mint az egynapos kairói programnál,
de végezetül még sor kerül a Citadella és a Mohamed Ali mecset megtekintésére is.

Feltétele egy érvényes búvárigazolvány, hat hónapon belül jegyzett merülés nélkül ajánlott megcsinálni egy ellenőrző merülést (check-dive). Magyar búvároktatókkal lehetséges több napos hajós búvárkodást összeállítani, vagy újabb vizsgát letenni, illetve lehetőség van merülésre éjszaka,
partról, nitroxxal, roncsmerülésre stb. További részletek és árajánlat az
idegenvezetőnél.

LUXOR REPÜLŐVEL:
Királyok Völgye (3 sír látogatásával), Hatsepszut fáraónő sziklatemploma,
alabástromműhely vásárlási lehetőséggel, ebéd egy luxori étteremben,
végül délután a Karnaki templom meglátogatása.
PETRA HAJÓVAL:
Utazás Tabára autóbusszal (kb. 3 óra), onnan komppal Aqabába, majd ezt követően autóbusszal Petrába, ahol séta következik Petra ősi városában. Áthaladva a Siq-en eljutunk a
kincstár monumentális épületéhez, láthatjuk a királyi sírokat, a
római színházat, átérezhetjük a hely misztikus hangulatát. Ebéd
a helyi étteremben, majd utazás vissza Aqabába, onnan komppal Tabára, majd autóbusszal Sharm El Sheikh-re.

TENGERALATTJÁRÓ:
Egy órás körút a korallzátonyok mellett egy ún. „félig tengeralattjáró” hajóval (semi-submarine), amelynek fülkéje 3 méteres mélységbe süllyed.
Oldalsó nagy ablakain keresztül lehet megcsodálni a korallzátonyok élővilágát.
ÜVEGFENEKŰ HAJÓ:
Egy órás körút egy kis üvegfenekű hajóval a korallzátonyok közelében.
AQUAPARK:
A helyi aquaparkban egész napos program, fürdőzés, csúszdázás.
ABU GALOUM SZAFARI:
Terepjárózás Dahabig. Először az Abu Galoum nemzeti parkban a beduinok meglátogatása, majd tevegelés a Blue Hole-ként ismert híres korallzátonyig. Fürdőzés a tölcsér alakú zátonynál, sznorkellezés, ebéd a tengerparton egy beduin sátorban. Végül terepjárókkal visszautazás Dahabba,
ahol vásárlásra, városnézésre van lehetőség, majd visszaindulás Sharm
el Sheikh-re.
SZÍNES KANYON SZAFARI:
Terepjáróval utazás az igen látványos Színes Kanyonig, ahol két órás gyalogtúra vár ránk, amelyhez legalább közepes fizikai kondíció szükséges.
A kanyontúra után indulás Dahabba, ahol ebéd a tengerparton, majd városnézésre és vásárlásra van lehetőség.
TEVEGELÉS BEDUIN VACSORÁVAL ÉS CSILLAGNÉZÉSSEL:

JERUZSÁLEM:
Utazás Tabára busszal (kb. 3 óra), majd gyalogos határátkelés Izraelbe. Ezt
követően busszal indulunk Jeruzsálembe. A program tartalma: Olajfák hegye, Óváros (Siratófal, Via Dolorosa, Szent-Sír Bazilika). Palesztin oldalon,
Betlehemben: Születés Bazilika meglátogatása, kegytárgy-boltban vásárlási lehetőség.
SZENT KATALIN KOLOSTOR:
Autóbusszal elutazás a kolostorhoz, a bibliai helyszínek felkeresése: égő
csipkebokor, Mózes kútja, a kolostorban: ikon-gyűjtemény, Szent Katalin
ereklyék, szentélyfal, mozaik-díszítés, csontkamra, a kolostor kertjei. Ezt
követően utazás Dahab városába, ebéd, majd vásárlási és városnézési
lehetőség.

Délutáni-esti program, melynek alkalmával a Sharm El Sheikh-től 20 kmre fekvő beduin településre látogatunk el. Program: 30-40 perc tevegelés,
pihenő beduin sátorban, beduin tea kóstolása, kézműves termékek, ékszerek megtekintése, vásárlási lehetőség. Ezután egy szikla tetejéről a
feledhetetlen naplemente megtekintése. Egy hangulatos folklór műsorután vacsora következik.. Az estét a különleges csillagképek megtekintése
zárja, teleszkópokkal.
QUAD MOTOROS SZAFARI:
Sivatagban, hegyek között, homokban, köveken kb. 2 órás túra a négykerekű
homokfutómotorokkal, amelyet a résztvevők vezetnek. Menet közben rövid
megállók.
DELFIN SHOW:
Felejthetetlen élmény gyereknek és felnőttnek egyaránt. A műsor kb. 45
perc.
DELFINEKKEL ÚSZÁS:

Indulás az esti órákban autóbusszal. A kolostortól gyalogosan haladva
hajnal előtt érünk fel a 2285 m magas hegycsúcsra. Napfelkelte után, leereszkedve a hegyről a Szt. Katalin kolostor látogatására van lehetőség. A
bibliai zarándokhely bejárása jó fizikai kondíciót igényel.

Korlátozott számban van
lehetőség 30 percet eltölteni a három palackorrú delfin társaságában.
Szervezés napja: előzetes
lekérésre.

RAS MOHAMED NEMZETI PARK (BÚVÁR PROGRAM):

1001 ÉJSZAKA MŰSOR

A felszíni búvárkodás során a Vörös-tenger csodálatos és világhírű korallszirtjeire és élővilágára nyerhetünk bepillantást, napozás a hajón,
fürdés a nyílt tengeren, korallzátonyok közelében. A sznorkelezést helyi
búvárok segítik. Ebéd és üdítőitalok biztosítva a fedélzeten. Szükséges:
fürdőruha, napkrém, törölköző, saját felszerelés (bérelhető is).

VACSORÁVAL:

MÓZES-HEGYI TÚRÁZÁS:

INTRÓ BÚVÁRKODÁS:
Bevezető palackos merülés kezdők számára hajóról, magyar búvárokkal,
megengedett merülési mélység 6-8 méter.

Helyi esti program az Alf
Leila Wa Leila nevű komplexumban, ahol csodálatos műsort láthatunk: dervis- és hastáncosok, hang
és fényjáték, vacsora (az
italok helyben, külön fizetendőek).

Az Anubis Travel a program változásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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ATLASZ – AZ uTASbiZToSíTáS

Törökor�ág

TÖRÖKORSZÁG
TÖRTÉNELEM ÉS VÁROSOK - PROGRAMLEÍRÁS
A Török Riviéra Törökország délnyugati részén helyezkedik el, a Földközi-tenger partvidékén. A Riviérának nevezett terület természeti és kulturális kincseivel, napfényes tengerpartjával, ínycsiklandó ételeivel kiemelten
kedvelt turista célpont. A legenda szerint a terület egy részét Marcus
Antonius szerelme zálogául Kleopátrának adta, ezért viseli az egyik legszebb tengerparti szakasz az ő nevét. Az ide érkező turistákat elsősorban a napfény, a kristálytiszta víz vonzza, azonban kár lenne elszalasztani a környéken található csodálatos természeti és kulturális értékeket.
A Török Riviéra vonzáskörzetében olyan lenyűgöző területeket fedezhetünk fel, mint Pamukkalet, a világon egyedülálló természeti képződményt, ahol a hófehér mészkő hegyekben az itt feltörő számos meleg
vizű forrás medencéket hozott létre. A terület az UNESCO világörökség
része, és megóvását a mindenkori török kormány kiemelten fontosnak
tartja, hiszen tudósok szerint alig 40 év múlva a medencéket tápláló források kiapadhatnak. Törökország több évezredes gazdag történelmének
lenyomatával lépten nyomon találkozhatunk, így aki a napfény mellett
kulturális élményekkel is szeretne feltöltődni, a fakultatív programok
között biztosan talál kedvére valót, mely során megismerheti a törökök
múltjának mozaikjait. A Török Riviéra igazi turista paradicsom, ahol minden korosztály kikapcsolódhat, all inclusive szállodák, égszínkék tenger,
keleti hangulatú bazárok, éttermek, kávézók, számos szórakozási és vízi
sport lehetőség garantált felüdülést jelent a család minden tagjának.
SIDE
A város történelme egészen az i.e. 7. századig visszavezethető. Egy
ókori görög törzs az aiolok alapították, fénykorát az i.e. 2-3 század
körül élte. Az ezt követő évszázadokban a város hanyatlásnak indult,
mígnem a 10. századra teljesen elnéptelenedett és arab feljegyzések
„szellemvárosként” emlegették. Az 1800-as évek végén aztán betelepült törökök ismét benépesítették. Mára virágzó turisztikai központ, és
az egyik legnépszerűbb nyaralóváros a török Riviérán.
ALANYA
A Taurus hegység lábánál fekszik, több ezer éves történelmének emlékei mind a mai napig megcsodálhatók. Itt található Alaadin Keykubat
szeldzsuk szultán téli rezidenciája és a méltán híres Vörös torony, mely
az égszínkék tenger partján épült erődítmény. A város nyüzsgő éjszakai
életével, csodálatos tengerpartjával, hangulatos kis üzleteivel, bazárjaival várja az idelátogatókat.

a Felső-Düden-vízesés, amely egy gyönyörű természetvédelmi területen helyezkedik el, illetve Antalya Lara városrészén az Alsó-Düden,
amely más néven Karpuzkapdirannak neveznek.
BELEK
Akik a város zajától távolabbi, csendesebb pihenésre vágynak Antalyától
mindössze 30 km-re keletre fekvő beleki üdülő-övezetet ajánljuk, amely
magában foglalja Kadriye, Bogazkent és Serik üdülő-településeket is.
Az elmúlt években modern és elegáns luxusszállodák tucatjai épültek,
kihasználva a hosszan elnyúló homokos tengerpart és a múlt század
közepén telepített, összefüggő, szép erdősávvá nőtt fenyőerdők adottságait. Belek Törökország golfcentruma, öt hatalmas és minden igényt
kielégítő golfpálya áll a golf szerelmeseinek rendelkezésére, többek között a világon kilencedikként nyilvántartott Nemzeti Golf Club is. Innen
könnyen megközelíthetők a környékbeli látnivalók, mint például Perge, a
Török Riviéra egyik antik városa, egykori agorájával és sűrű oszlopsorával, valamint Aspendosban, a Marcus Aurelius császár ideje alatt (i.sz.
II. század második felében) épült világhírű ókori színház. A szakértők
szerint az antik világ legépebben ránk maradt színháza, akkoriban 20
ezer néző is befért. Elvben ma is lehetne előadásokat tartani benne, de
e célokra pár éve inkább egy teljesen új arénát építettek, ahol az Anatólia
tüze vagy Trója elnevezésű táncos előadásokon lehet részt venni.
KEMER
A néhány éve még csak kis halászfaluként ismert, ma már jelentős üdülőközpont a Taurus-hegység lábánál fekszik, Antalyatól mindössze 50
km-re. A több ezer méter magas, felhőbe burkolózó hegyektől szinte karnyújtásnyira található a tenger melynek megvan a maga varázslatos bája.
A közelmúltban az egyik legjelentősebb kikötővárossá fejlődött, ahol

ANTALYA

számtalan

Mint a Török Riviéra fővárosának már a fekvése is lenyűgöző: a tenger

is láthatunk. A város ki-

felől az antalyai öböl a kikötővel, változatos strandokkal, vízesések-

kötőjének egyik oldalán

kel, háttérben a megkapó Taurus-hegység hófödte csúcsa. A fejlődő,

található a híres Moon-

terjeszkedő modern városnak középpontjában találjuk a hangulatos

light Beach, melyet az

óvárost, melynek keskeny kis utcácskái nyáron hangulatos bazárrá

aprókavicsos homokos

alakulnak át, gyönyörű szőnyegeket, arany-, ezüst- és rézmunkákat,

partjáért és hangulatos

emléktárgyakat kínálva. A város mindkét oldalán hosszan elnyúló

környezetéért kedvelnek

strandok találhatók: nyugatra a kavicsos folyamatosan kiépülő Konya-

a turisták. A szállodaso-

alti Beach, keletre pedig a parti sziklaszirteket követően a homokos

rok előtt elterülő kavicsos

Lara strandja. Néhány kilométerre továbbhaladva az új Lara Beach,

strandra fürdőcipő vise-

www.anubistravel.huRum volup1. NAP:
tatia nis inim as volorum vollupt
Budapest-Antalya: Elutazás Antaatquidem quas enissit ut asi alis et
lyaba charter repülőjárattal. Érkezés
eicienihil incta id modi voluptam
után transzfer a szállodába. Szállás
elessimolum rest, totat.
a Török Riviéra területén.
Osam, et quiscid mi, est quiditi
2-7. / 10. / 11. / 14. NAP:
stiatem que corum aut aut aut acias
Antalya: Fakultatív programlehetőséet, et quias e
gek: Alanya hajókirándulás, Side és Ma-

ahol minden igényt kielégítő öt csillagos szállodák sorakoznak. Látni-

lését javasoljuk. A vidék

navgat, Pamukkale, Rafting stb. Szállás

valók: Antalya városának központjában Antalya jelképe a Yivli minaret,

természeti szépsége és a

a Török Riviéra területén.

Atatürk emlékmű, Óratorony, a Kr.e. 130-ban épült Hadrianus-kapu,

történelem gazdagsága

Régészeti Múzeum, Tekeli Mehmet pasa dzsámija, Antalya Múzeum

vonzza az idelátogatókat.

8. / 11. / 12. / 15. NAP:

található. Antalya Kepez városrészben (10 km-re északra) található

luxusjachtot

PROGRAM
Megjegyzés:

tur audande moluptatem
iumentus
Antalya-Budapest:
Transzfer
a repüvelendant
quiam, sum vel ius ad
lőtérre,
hazautazás.
quis accae cum sinctur, quissimeté-
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TÖRÖKORSZÁG
TÖRÖKORSZÁGI KÖRUTAZÁS
1. NAP: BUDAPEST / ANTALYA:
Utazás Budapestről charter járattal, érkezés Antalyába. Transzfer a
szállodába, majd szabad program. Szállás Antalyában.
2. NAP: ANTALYA:
Reggeli után megkezdjük városnéző programunkat Antalyában: sétát
teszünk az óvárosban, majd megtekintjük a 40 méter magasból lezúduló Duden vízesést. Ezt követően kabinos felvonóval felmegyünk a
Tünektepe kilátóponthoz, ahonnan csodás kilátásban lesz részünk az
előttünk elterülő városra. A nap folyamán vásárlási lehetőség is kínál-

termet, ahol vásárlási lehetőség is kínálkozik. Majd egy közeli borüzletben, megismerhetjük a régió méltán népszerű borait. Program végén transzfer a szállodába. Szállás Antalyában.
7. NAP: ANTALYA:
Reggeli után szabad program, fakultatív program lehetőségek. Szállás Antalyában.
8. NAP: ANTALYA / BUDAPEST:
Transzfer az antalyai repülőtérre. Hazautazás Budapestre.

kozik: bőr és ékszerüzletben. Program végén transzfer a szállodába.
Szállás Antalyában.

Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a

3. NAP: ANTALYA / KAPPADÓKIA:

helyszíni körülmények függvényében! A program minimum 40 fő

Kora reggel utazás Kappadókiába, átkelünk a cédrus erdők ölelésében

jelentkezése esetén indul.

lévő Taurus hegység vonulatain. Megtekintjük Konya városában lévő
Mevlana kolostorát, aki a kerengő dervisek rendjének alapítója volt.
Utazásunk belső anatóliai tájakon folytatódik, ahol lehetőségünk nyílik megtekinteni a 13. századi szelcuk török karavenszerájt. Program
végén transzfer a szállodába. Szállás Kappadókiában.
4. NAP: KAPPADÓKIA:
Kora hajnalban fakultatív programra van lehetőség hőlégballonozás
keretében. Ezt követően indul az egész napos programunk, mely egy

Hotel / Ellátás

Kezdő csomagár / fő / 7 éjtől

4* hotel / reggeli

160 000 Ft

4* hotel / félpanzió

210 000 Ft

Gyermek korhatár: 12 év
A csomagár NEM tartalmazza:
utasbiztosítás, belépő díjak: kb. 40 EUR/fő (helyszínen fizetendő).

kirándulással kezdődik, Kappadókia szívében, ahol meglátogatunk
egy földalatti várost, majd megtekintjük Göreme szabadtéri múzeumát, ahol freskók díszítette barlangtemplomok láthatóak. A nap folyamán megnézzük az Ortahisar és az Uchisar várait, ezt követően pedig
ellátogatunk a fazekasok városába, Avanosba, ahol alkalmunk nyílik
betérni egy fazekas műhelybe. Program végén transzfer a szállodába.
Szállás Kappadókiában.
5. NAP: PAMUKKALE:
Reggelit követően folytatjuk utunkat Pammukkale irányába a Piszidai
tóvidéken keresztül. Szállás Pamukkaléban.
6. NAP: PAMUKKALE / ANTALYA:
Reggeli után az utolsó programunk keretében megtekintjük Pamukkale világörökségi látványosságait: a fehér mészkőteraszokat, Hierapolis ókori városát és ókori színházát, mely az ókori világ legnagyobb
nekropolisza volt. Utunkat a Taurus hegységen keresztül folytatjuk
Antalya irányába. A programot egy rövid megállóval megtűzdelve,
lehetőségünk nyílik megtekinteni egy színpompás szőnyegbemutató
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TÖRÖKORSZÁG
HASZNOS TUDNIVALÓK
KÜLKÉPVISELET:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége:
Sancak Mahallesi 1. Cadde 30. Yildiz, Cankaya, Ankara.
Telefon: (00 90) 312 442 2273
Török Köztársaság Nagykövetsége:
1062 Budapest, Andrássy út 123.
Telefon: (06 1) 344 5002
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarország + 1 óra.
HÁLÓZATI ÁRAM: 220 V, a konnektorok megfelelnek a magyar szabványnak.
NYELV: Hivatalos nyelv a török, a idegenforgalmi területeken sokan
beszélnek németül és angolul.
VALLÁS: A törökök nagy többsége muzulmán, annak is a szunnita
vagy hanafite ágát képviselik, a vallás ma már inkább kulturális örökség mint dogma. Az országban a muzulmán többség mellett keresztény és zsidó vallásúakkal találkozhatunk.
PÉNZNEM: török líra (TRY) – kb. 75 Ft.
BANKKÁRTYA: Bár a nagyobb üdülőterületeken elfogadják a bankkártyát, javasoljuk, hogy vigyen magával készpénzt, (eurót), mert a
kisebb településeken, piacokon, üzletekben csak készpénzért tudnak
vásárolni. Bankok nyitva tartása: Hétfőtől péntekig 8.30–12.00 óráig
és 13.00–17.00-ig.
UTAZÁS: Utasainkat Törökországba charter repülőjárattal, turista
osztályon utaztatjuk. Az utazásnál vegyék figyelembe a 20 kg személyenként feladható poggyászsúlyhatárt. A repülési idő: kb. 2 óra
30 perc. A légitársaság járatainak indulási időpontjai változhatnak.
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A menetrendváltozásokért az Anubis Travel felelősséget nem vállal.
A transzferek és programok lebonyolítása légkondicionált buszokkal
történik. Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja
a helyszíni körülmények függvényében! A program minimum 40 fő jelentkezése esetén indul!
ÚTIOKMÁNYOK: Magyar állampolgároknak az országba való belépés feltétele a hazautazástól számított még legalább 6 hónapig
érvényes útlevél.
BORRAVALÓ: Az ország habitusához tartozik, hogy szinte mindenhol
kihelyezik a borravaló elhelyezésére szolgáló ‘Tips’ dobozkát, amelybe
illik bedobni némi pénzt, ha a szolgáltatásokkal elégedettek vagyunk. Vendéglátóhelyeken 10% borravalót szokás adni a számla végösszegéből.
A szállodákban, éttermekben dolgozók vagy a kirándulásokon az autóbuszvezetők szintén nagyra értékelik ha borravalót kapnak.
HELYI SZOKÁSOK/ÖLTÖZKÖDÉS: A turisztikai régiókon kívül nem
javasolt a kihívó öltözet. A szállodák a vacsorához alkalomhoz illő
ruházatot írnak elő (pl. férfiaknak hosszú nadrág). A mecsetek látogatásakor nőknek hosszú (térdet takaró) ruha és fejkendő viselete
kötelező.
ELLÁTÁS: A programban szereplő ellátás mindig a szálloda leírása
mellett szerepel. A felszolgált étel jellegét (felszolgálás, svédasztal)
mindig az adott szálloda határozza meg. All inclusive ellátásnál a
meghatározott italok járnak az étkezésekhez és az étkezések között.
SZÁLLÁS: A programfüzetben feltüntetett szállodák kategóriái az
adott országban előírt szabályoknak felelnek meg, így az eltérhet a
Magyarországon megszokottól. A csillagok száma nem feltétlenül jelenti bizonyos szolgáltatások meglétét, melyeket Magyarországon a
kategória alapkövetelményeként szerepelnek.

TÖRÖKORSZÁG
SZOBÁK: A szobák elosztása a szálloda kizárólagos joga. Néhány

BIZTONSÁG: A bűnözési arány az üdülőövezetekben alacsony. A

esetben az egyágyas szoba kisebb lehet a normálnál, míg a háromágyas

szokásos elővigyázatosság ajánlott, így könnyen védekezhetünk az

szoba alapesetben egy kétágyas szoba pótággyal, ami szűkösebbé
teszi a szobát 3 ember számára, ezért inkább gyermekkel utazók részére ajánlott. A szobákat általában 14 órától lehet elfoglalni és legkésőbb 10 óráig kell elhagyni. Korábbi érkezés, későbbi indulás esetén
csomagjaikat csomagszobában helyezhetik el.
GYERMEKKEDVEZMÉNY:
Gyermekkedvezményt ( a részvételi díjból és a fakultatív programokból) csak azok a gyermekek kapnak, akik az utazás befejezéséig még
nem töltötték be a 12. életévüket (szállodától függően esetenként
magasabb korhatár biztosított.) Gyermekek elhegyezése mindig a
szülőkkel egy szobában történik. Speciális, ettől eltérő gyermekkedvezmények egyes szállodák részletes leírásaiban külön feltüntetésre
kerülnek.

egyszerű esetek ellen. Figyeljen értékeire, főleg zsúfolt helyeken.
KÖZLEKEDÉS:

Törökország

közlekedését

folyamatosan

fejlesztik.

Az üdülőterületeken elsősorban az úgynevezett dolmusokkal találkozhatunk, melyek menetrend nélkül közlekedő kisbuszok, akárhol megállnak és a viteldíjat a sofőrnek kell megfizetni. Rövidebb útvonalon érdemes taxit fogni, ám vigyázzanak, mert az éjszakai viteldíj a nappali tarifa
kétszerese lehet.
JÁRMŰBÉRLÉS: Figyeljünk a közlekedési szabályok betartására, elsősorban a sebességre, hogy elkerüljük a büntetést. A mediterrán temperamentum a törökök vezetési stílusában is tükröződik, ezért fokozott
óvatossággal közlekedjünk.
ÜNNEPEK: Főbb ünnepeik elsősorban a vallási évhez kapcsolódnak,
melyek minden évben más napra esnek, hiszen azokat az iszlám
naptár alapján számítják.
TELEFONÁLÁS: Magyarország hívószáma: 00 36 + körzetszám + hívott szám.
A mobiltelefon használatánál olcsóbb, ha nyilvános utcai fülkéből telefonálunk.
POSTA: Törökországban a postahivatalok jelzése PTT, hasonlóan más
országokhoz itt is sárga alapon fekete színnel jelölik. Az üdülőövezetekben sok helyen ki vannak helyezve postaládák, képeslapokat és bélyeget
szinte minden ajándékboltban árusítanak. A szállodák többségében a
felbélyegzett képeslapokat, a leveleket a recepción lehet hagyni, ahol
gondoskodnak azok feladásáról.
TÖRÖK KONYHA: A török konyha különleges ételei általában elnyerik
a magyar vendégek tetszését. Különösen híresek a zöldséges ételeik, töltött zöldségek, a különféle sültek, és a jellegzetes édességek.
Ételeik olykor olajosabbak lehetnek az általunk megszokottnál, ezért,
aki erre érzékeny, annak érdemes odafigyelni az elfogyasztott ételek
mennyiségére. Jellegzetes italaik a fekete tea, a kávé, az ayrant (vízzel

EGÉSZSÉGÜGY: Az utazás izgalma, a hirtelen megváltozott időjárás és
étkezési szokások miatt kisebb gyomorpanaszok léphetnek fel.
Megelőzés:
• nagy melegben, napon nem ajánlott jeges, hideg ital fogyasztása
• melegből, ha tehetjük, ne lépjünk be azonnal légkondicionált helyiségbe.
• Ne fogyasszon csapvizet!
• Ne egyen meg olyat, amit nem kíván!
• Bármilyen panasz esetén forduljon az idegenvezetőhöz!
A tengeri fürdőzéshez műanyag lábbeli használata javasolt.
Törökországban az orvosi ellátás igen költséges, ezért feltétlen javasolt

kevert joghurt) és alkoholos italuk a raki.
ITALOK: Ne fogyasszanak csapvizet! Palackozott víz minden szupermarketben kapható. A hőség miatt fontos, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak minden nap.
FÉNYKÉPEZÉS/FILMEZÉS: A fényképezéssel általában nincs probléma, azonban ha munkásokat, halászokat, helyieket szeretnénk lefényképezni, Érdemes őket előtte megkérdezni. Ebben szinte kivétel
nélkül beleegyeznek. Katonai létesítményeket, ásatási területeket tilos
fényképezni.

betegség, baleset- és poggyászbiztosítást kötni utazás előtt. Amennyiben orvosi ellátásra szorulnak, tájékoztassák az idegenvezetőt, aki ebben
az esetben intézkedik.
2008 óta Törökországban zárt helyen tilos a dohányzás, kivéve a kijelölt területeken. Tiltott helyen való dohányzás pénzbüntetést vonhat maga után.
ÉGHAJLAT: Törökország éghajlata mediterrán jellegű. A nyár forró
és száraz, míg a tél enyhe csapadékos. A nyári hónapokban az átlagos nappali hőmérséklet 33-34 °C körül van. A napozást a déli órákban kerüljék, fogyasszanak sok folyadékot, és javasoljuk valamilyen
fejfedő viseletét a napon.
VÍZHŐMÉRSÉKLET: A Földközi-tenger vize csak a nyári időszakban
alkalmas fürdőzésre, máskor meglehetősen hideg.
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TÖRÖKORSZÁG / ANTALYA

www.nirvanahotel.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

321 600Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 90) 242 340 6050

Szállás példa

AI

NIRVANA COSMOPOLITAN
(EX. KERVANSARAY LARA)     
Fekvése: A szálloda U alakú épületével, kongresszus központjával, valamint a kb. 175 méter hosszú privát strandjával
várja leendő vendégeit. A hotel az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 12 km-re helyezkedik el.
Szobák: A szálloda 585 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, WiFi csatlakozási lehetőséggel rendelkezik. A fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobákhoz erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézó, teaház, kinti/benti medence gyermekmedence résszel, aquapark, privát
strand, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jacuzzi, masszázs, fitneszterem), strandröplabda, tenisz,
foci, kosárlabda, asztalitenisz, mini golf, billiárd, karaoke, disco, show műsorok, gyerek klub, játszótér, mini disco. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

UAI

www.askalararesortspa.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

285 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 320 5700

ASKA LARA RESORT & SPA     
Fekvése: A szálloda az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 12 km-re, míg Antalya-tól kb. 6 km-re fekszik
Szobák: A hotel összesen 473 szobával rendelkezik, melyek mindegyike központi légkondicionálóval,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, WIFI csatlakozási lehetőséggel, tea és kávé készítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, kosárlabda, mini golf, strand röplabda, bowling, asztali tenisz,
biliárd, vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, animációs és szórakoztató
programok, disco, gyerekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

TÖRÖKORSZÁG / ANTALYA
UAI TOP

Szállás példa

www.royalholidaypalace.com

(00 90) 242 352 2525

ROYAL HOLIDAY PALACE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2011-ben nyílt, minden igényt kielégítő luxusszálloda a híres Lara Beachen fekszik, közvetlenül a homokos tengerparton. A hotel Antalya városközpontjától kb. 17 km-re, míg a nemzetközi
repülőtértől kb. 15 km-re található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 604 modern stílusban berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, gőzfürdő,
jakuzzi, masszázs, testkezelések, relaxációs szoba), fodrászat, fitneszterem, asztalitenisz, aerobic, boccia, strandröplabda, tánc órák, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetkávézó, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, vidámpark, gyermekmedencék, gyermekklub, mini disco.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 10-12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All Inclusive

295 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI TOP

Szállás példa

www.royalseginus.com

(00 90) 242 352 1400

ROYAL SEGINUS     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2017 májusában nyílt luxus szálloda 70.000 m2-en terül el, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re, míg a városközponttól kb. 17 km-re fekszik.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 498 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéséhez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, beltéri és kültéri medence, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások
(szauna, gőzfürdő, törökfürdő, relaxáló szoba, masszázs, testkezelések), strandröplabda, aerobic, darts,
vízi torna, vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem, animációs programok, disco, gyermekmedence,
gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 10-12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

295 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / ANTALYA

www.limakhotels.com

(00 90) 242 824 5300

Csomagárak Ft/fő repülővel

LIMAK LARA DELUXE HOTEL & RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül Lara Beachen fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 13 km-re, míg Antalya
központjától kb. 25 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

274 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szállás példa

UAI

Szobák: A hotel 441 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált és televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, jakuzzi, masszázs), fodrászat, fitneszterem, squash, teniszpálya, biliárd, bowling, boccia, vízi sportok a tengerparton,
WiFi csatlakozási lehetőség, rendezvényterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, disco,
gyermekmedence, miniklub. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

www.anubistravel.hu

www.asteriahotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

ASTERIA KREMLIN PALACE (ex. PGS)     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőterétől
kb. 20 km-re, a városközponttól kb. 17 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

285 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 431 2400

Szobák: A hotel összesen 874 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított
szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, squash, asztalitenisz, biliárd, boccia, strandröplabda, darts,
vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / ANTALYA
UAI TOP

Szállás példa

www.delphinhotel.com

(00 90) 242 320 0700

DELPHIN IMPERIAL     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Lara Beachen fekszik, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton. A hotel az antalyai
nemzetközi repülőtértől kb. 10 km-re, míg Antalya központjától kb. 15 km-re található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda összesen 650 igényesen berendezett szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázsok, jakuzzi, Kleopátra tejfürdő), fitneszterem, teniszpálya, kosárlabdapálya, mini focipálya, strandröplabda, biliárd,
asztalitenisz, darts, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetkávézó, konferenciaterem, üzletek,
orvosi ügyelet, mosoda, animációs és esti szórakoztató programok, disco, cirkusz show, gyermekmedence, gyermekklub, gyermek mozi, mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

317 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 15 év

UAI TOP

Szállás példa

www.delphinhotel.com

(00 90) 242 352 0011

DELPHIN BE GRAND RESORT     
Fekvése: A 2016-ban felújított luxusszálloda egyedülálló környezetben fekszik, az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 10 km-re, Antalya város központjától kb. 15 km-re.
Szobák: A hotel összesen 853 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges
eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, gőzfürdő, jakuzzi), szépségszalon, fitneszterem, biliárd, bowling, darts, teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, üzletek,
animációs és szórakoztató programok, mini mozi, gyermekmedence, gyermekklub, dinoszaurusz park,
mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

314 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 15 év
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TÖRÖKORSZÁG / BELEK

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 731 1050

Csomagárak Ft/fő repülővel

CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A családbarát szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, Belektől kb.
8 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re, míg Antalya központjától kb. 50 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

233 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI

Szobák: A hotel 372 kényelmesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak részére kialakított szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, törökfürdő, gőzfürdő, masszázs), fodrászat, fitneszterem, aerobic, teniszpálya, kosárlabdapálya, strandröplabda, darts, biliárd, bowling, asztalitenisz, mini golf, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem, WiFi
csatlakozási lehetőség, internetkávézó, üzletek, orvosi ügyelet, mozi, animációs és szórakoztató programok,
gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.crystahotels.com.tr

Csomagárak Ft/fő repülővel

CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: Az igényes, csodálatos vízi világot kínáló szálloda közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik,
Antalya központjától kb. 50 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/
héttől

Ultra All
Inclusive

235 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A szálloda 882 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított
szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A standard szobák a fő- és melléképületekben egyaránt megtalálhatóak. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, medencék csúszdákkal, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, masszázs), fodrászat, fitneszterem, strandröplabda, teniszpálya, kosárlabdapálya, asztalitenisz, biliárd, bowling, darts, mozi, mini golf, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség,
internetsarok, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

90

(00 90) 242 777 0777

Szállás példa

UAI TOP

TÖRÖKORSZÁG / BELEK
UAI

Szállás példa

www.limakhotels.com

(00 90) 242 710 0700

LIMAK ATLANTIS DELUXE HOTEL & RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől
kb. 35 km-re, Belek központjától kb. 1 km-re.
Szobák: A komplexum egy főépületből és két melléképületből áll, amelyek összesen 375 szobát tartalmaznak. Ezek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WIFI csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, törökfürdő, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, squash, darts, biliárd, bowling, focipálya, golf, vízi sport
lehetőségek a tengerparton, internetkávézó, konferenciaterem, animációs és esti szórakoztató programok,
gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

288 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI

Szállás példa

www.limakhotels.com

(00 90) 242 715 1100

LIMAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A Limak Arcadia Golf & Sport Resort a Limak Hotels lánc első szállodája 97 000 m
alapterületen fekszik, kb. 35 km-re Antalya repülőterétől, Belek településen.

2

Szobák: A 465 szobával rendelkező szálloda mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, ingyenes Wifi csatlakozási lehetőséggel, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, fitneszterem, vízi aerobic, step aerobic, vízi
sportok a tengerparton, focipálya, golfpálya, tenisz, strandröplabda, boccia, darts, mini golf, kosárlabda, sakk, konferenciaterem, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub.
Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

230 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / BELEK

www.papillon.com.tr

(00 90) 242 710 0900

Csomagárak Ft/fő repülővel

PAPILLON BELVIL     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Kadriye városától kb. 4 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 35 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

287 600 Ft

Szállás példa

UAI TOP

Szobák: A hotel 507 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szobákkal rendelkezik. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, vízi csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő,
masszázs), aerobic, vizi sportok, tenisz, strandröplabda, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, Wifi csatlakozási lehetőség, mosoda, orvosi szolgálat. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!

A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Gyermek korhatár: 12 év

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

www.rixos.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

RIXOS PREMIUM BELEK     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A közkedvelt, gyönyörű környezetben fekvő szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, Belektől kb. 5 km-re, Antalya városközpontjától kb. 50 km-re, az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 40 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All exclusive
all inclusive

399 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel összesen 740 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, terápiák, kezelések, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, jóga, bowling, darts,
biliárd, squash, boccia, kosárlabdapálya, strandröplabda, asztalitenisz, mászófal, teniszpálya, focipálya,
golf, trambulin, íjászat, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, mozi, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub, mini
disco, gyermek mozi. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

92

(00 90) 242 710 2000

Szállás példa

AI

TÖRÖKORSZÁG / BELEK
UAI

Szállás példa

www.granada.com.tr

(00 90) 242 711 07 07

GRANADA LUXURY BELEK     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Belekben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 33 km-re, Antalya belvárosától
kb. 42 km-re. A tengerpart kb. 1,7 km-re található. ahova a szálloda ingyenes shuttle járatot üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 872 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, Wifi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
Az összes szobához erkély tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon,
fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, darts, teniszpálya, kosárlabdapálya, vízi sportok a tengerparton,
konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini
disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

267 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

TOP

Szállás példa

www.regnumhotels.com

(00 90) 242 710 3434

REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, Belek központjától kb. 2 km-re, míg az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 35 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 553 szobával rendelkezik több épületben, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna,
masszázs), fitneszterem, tenisz-, kosárlabda- és golfpálya, aerobic, pilates, táncórák, billiárd, darts, boccia, kalandpark,
vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok és esti szórakoztató műsorok, játékterem, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér, tini klub, mini
disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Luxury All
Inclusive

536 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / BELEK

www.spice.com.tr

(00 90) 242 715 3535

Csomagárak Ft/fő repülővel

SPICE HOTEL & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda 270 m hosszú, homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 35 kmre, Belek város központjától kb. 2 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

264 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Szállás példa

UAI TOP

Szobák: A hotel összesen 546 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, szolárium), biliárd, bowling, fitneszterem, teniszpálya, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási
lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI

www.kirmanhotels.com (00 90) 242 527 5353

Csomagárak Ft/fő repülővel

KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, Belek központjától
kb. 8 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

250 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel 480 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral (naponta vízzel feltöltve), széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szobákkal rendelkezik. A szobák
többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, bowling, darts, zumba, aerobic, vízi aerobic, vízi sportok a tengerparton,
asztali tenisz, strandröplabda, kosárlabdapálya, disco, tévé sarok, ingyenes Wifi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

94

Szállás példa

EXCLUSIVE

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.lakeriversidehotel.com

(00 00) 242 756 9040

LAKE RIVER     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Side üdülőövezetben található a Manavgat folyó és a Titreyengol-tó között, Side
központjától kb. 7 km-re, Manavgattól kb. 4 km-re, az antalyai repülőtértől kb. 65 km-re. A tengerpart kb.
1300 méterre található, ahová a szálloda ingyenes shuttle busz járatot üzemeltet.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 418 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, SPA és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, darts, boccia, aerobic, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton,
WiFi csatlakozási lehetőség, konferencia terem, üzletek, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

189 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

UAI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.portriverhotel.com

(00 90) 242 744 1550

PORT RIVER     
Fekvése: A 2015-ben nyílt szálloda Side üdülőövezetben, Manavgattól 4 km-re, az antalyai repülőtértől kb. 65 km-re fekszik. A tengerpart kb. 300 méterre található, ahová a szálloda ingyenes
shuttle busz járatot üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 418 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, masszázs), darts, boccia, aerobic, asztali tenisz, strandröplabda, vízi sportok a
tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferencia terem, üzletek, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

229 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év
95

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
AI

www.crownsidesunshine.com

(00 90) 850 202 66102

Csomagárak Ft/fő repülővel

SIDE CROWN SUNSHINE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Sideben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re, Side óvárosi részétől kb. 12
km-re, Manavgattól kb. 17 km-re. A tengerpart kb. 450 méterre található, ahova a szálloda ingyenes shuttle busz
járatot üzemeltet.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

199 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

EXCLUSIVE

Szobák: A hotel összesen 290 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
minibárral, széffel (térítés ellenében), tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, darts, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes
szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

AI

www.crownsidecharm.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

206 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

SIDE CROWN CHARM PALACE     
Fekvése: A szálloda Sideben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 60 km-re, Side óvárosi részétől kb. 7 km-re, Manavgattól kb. 12 km-re. A tengerpart kb. 250 méterre található, ahova a szálloda
ingyenes shuttle busz járatot üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 270 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel (térítés ellenében), tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon,
fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, darts,vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco.
Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év
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(00 90) 850 202 6101

Szállás példa

EXCLUSIVE

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
AI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.crownsidepalace.com/tr/

(00 90) 242 763 0401

SIDE CROWN PALACE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Sideben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 60 km-re, Side óvárosi részétől kb. 7 kmre, Manavgattól kb. 12 km-re. A tengerpart kb. 250 méterre található, ahova a szálloda ingyenes shuttle busz járatot
üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 422 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel (térítés ellenében), tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, fitneszterem,
aerobic, asztalitenisz, darts, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

202 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.crownsideserenity.com/tr/

(00 90) 850 202 6102

SIDE CROWN SERENITY     
Fekvése: A szálloda Sideben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re, Side óvárosi részétől kb. 12 km-re, Manavgattól kb. 17 km-re. A tengerpart kb. 600 méterre található, ahova a szálloda
ingyenes shuttle busz járatot üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 346 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel (térítés ellenében), tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon,
fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, darts, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási
lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

191 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

97

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI

www.askaprestige.askahotels.com

(00 90) 242 756 9060

Csomagárak Ft/fő repülővel

ASKA GRAND PRESTIGE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Side központjától kb 7 km-re, az antalyai repülőtértől kb. 73 km-re, a homokos-kavicsos
tengerparttól kb 500 m-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

235 000Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Szállás példa

EXCLUSIVE

Szobák: A hotel összesen 342 szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, csúszdák, wellness szolgáltatások (szauna, török fürdő, masszázs),
Wi-fi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), animációs programok, a tengerparton a napernyő és nyugágy térítés ellenében vehető igénybe, gyermek játszótér, gyermekklub, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

www.silence.com.tr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

200 650 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

98

(00 90) 242 744 0000

SILENCE BEACH     
Fekvése: A Sideben található szálloda egy főépületből és több melléképületből áll, közvetlenül a kavicsos/köves
tengerparton (a fürdőcipő használata javasolt), az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 75 km-re, Side óvárosi részétől kb. 20 km-re, Manavgat kb. 13 km re található.
Szobák: A szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, billiard, bowling, darts, teniszpálya, tollaslabda, strandröplabda, kosárlabda, vízi sportok
a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI TOP

EXCLUSIVE

www.starlight.com.tr

(00 90) 242 748 8000

STARLIGHT RESORT
(EX. STARLIGHT CONVENTION CENTER)    
Fekvése: Az igényes szálloda hatalmas területen, közvetlenül a hosszan elterülő homokos-kavicsos tengerparton
fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 75 km-re, Manavgat város központjától kb. 8 km-re.
Szobák: A hotel összesen 811 club és hotel szobával, valamint lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval, papuccsal és fürdőköpennyel felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára
kialakított szoba igényelhető. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, bioszauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, sóbarlang, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, strandröplabda, squash, teniszpálya,
lovas park, asztalitenisz, mini focipálya, bowling, boccia, darts, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség,
konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, night club, gyermekmedence,
gyermekklub, mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

211 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

99

TÖRÖKORSZÁG / SIDE

www.seherhotels.com

(00 90) 242 763 6515

Csomagárak Ft/fő repülővel

SEHER RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, Side város központjától kb. 6 km-re, Manavgattól
kb. 8 km-re, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

224 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI

Szobák: A hotel 260 szobával rendelkezik 5 épületben, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszda, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, masszázs), fodrász, teniszpálya, röplabdapálya, kosárlabda, aerobic, bowling, darts, biliárd,
asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetsarok, konferenciaterem,
üzletek, orvosi ügyelet, tévé szoba, playstation, animációs és szórakoztató programok, gyermekklub, gyerekmedence, mini disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.seherhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

220 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

100

(00 90) 242 212 1197

SEHER SUN PALACE RESORT & SPA     
Fekvése: A szálloda a homokos tengerparttól kb. 300 m-re, Side központjától kb. 6 km-re, Manavgattól kb. 8
km-re, míg a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re fekszik.
Szobák: A hotel összesen 287 szobával rendelkezik, melyek mindegyike modern berendezésű, légkondicionált,
televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, teniszpálya, biliárd, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, üzletek, gyermekmedence,
gyermekklub, minidisco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI TOP

Szállás példa

www.nashirahotels.com (00 90) 242 756 9050

NASHIRA RESORT & SPA     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 61 km-re, Alanya városától kb. 65 km-re, Side
központjától kb. 9 km-re fekszik, közvetlenül a 600 m hosszan elnyúló homokos-aprókavicsos tengerparton.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 363 standard szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral,
széffel, vízforralóval, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna,
gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, focipálya, kosárlabdapálya, internet csatlakozási lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, gyermekmedence, játszótér, gyermekklub, mini
disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

236 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI TOP

Szállás példa

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 753 4783

CRYSTAL SUNRISE QUEEN LUXURY
RESORT & SPA     
Fekvése: A szálloda közvetlenül a kék zászlós, homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 65 km-re, Antalya központjától kb. 75 km-re.

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Szobák: A szálloda összesen 514 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin,
masszázs), fitneszterem, aerobic, jóga, teniszpálya, squash, strandröplabda, mini focipálya, asztalitenisz, WiFi
csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

272 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / SIDE

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 777 0242

Csomagárak Ft/fő repülővel

CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a homokos tengerparttól kb. 250 m-re, Side központjától kb. 6 km-re, míg az antalyai
nemzetközi repülőtértől kb. 60 km-re fekszik.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

268 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI

Szobák: A hotel összesen 584 modern berendezésű szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin, sószoba, masszázs), fitneszterem, aerobic, jóga, mini focipálya, asztalitenisz, strandröplabda, teniszpálya, vízi
sportok a tengerparton, bowling, biliárd, darts, mini golf, játékszoba, WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.crystalhotels.com.tr

Csomagárak Ft/fő repülővel

CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A színvonalas szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re, Side városától kb. 12-km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

268 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 777 0242

Szobák: A hotel összesen 509 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A
szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, bowling, teniszpálya, vízi
sportok a tengerparton, konferenciaterem, WiFi csatlakozási lehetőség, internetkávézó, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, játékterem, disco, gyermekmedence, gyermekklub,
mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI TOP

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 766 4800

CRYSTAL ADMIRAL RESORT & SPA     
Fekvése: A népszerű szálloda a homokos-kavicsos tengerparttól kb. 50 m-re, Side központjától kb. 15
km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 80 km-re fekszik.
Szobák: A szálloda összesen 834 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon. A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna,
gőzkabin, jakuzzi), fodrászat, fitneszterem, aerobic, strandröplabda, kosárlabdapálya, teniszpálya, bowling,
darts, mini golf, asztalitenisz, biliárd, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, WiFi csatlakozási
lehetőség, üzletek, mosoda, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató műsorok, disco, mozi, videojátékok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

215 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

103

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI TOP

www.lavitashotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

201 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 90) 242 777 1717

RIO LA VITAS SPA & RESORT     
Fekvése: A szálloda a tengerparttól kb. 300 m-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 75 km-re, Manavgattól kb. 4 km-re, míg Side városközpontjától kb. 8 km-re fekszik. A hotel a tengerpartra shuttle járatot
üzemeltet.
Szobák: A hotel összesen 300 tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, gőzfürdő), szépségszalon, fodrászat, fitneszterem, aerobic, pilates, jóga, strandröplabda, sakk,
football, teniszpálya, darts, vízilabda, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség,
animációs és esti szórakoztató műsorok, disco, konferenciaterem, üzletek, autóbérlés, mosoda, orvosi
ügyelet, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők
igénybe!

Szállás példa

Gyermek korhatár: 13 év

104

TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI TOP

Szállás példa

www.royalalhambrapalace.com (00 90) 242 763 6060

ROYAL ALHAMBRA PALACE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2012-ben nyílt gyönyörű családbarát szálloda közvetlenül a homokos lassan mélyülő tengerparton
fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re, Side városközpontjától kb. 9 km-re, Manavgattól kb. 14
km-re.
Szobák: A hotel összesen 579 tágas szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs, testkezelések, relaxációs szoba), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, bowling, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, aerobic, táncoktatás, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség,
konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub,
mini disco, vidámpark, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 10-12 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

277 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI TOP

Szállás példa

www.royaltajmahal.com

(00 90) 242 763 6666

ROYAL TAJ MAHAL     
Fekvése: A 2015 nyarán nyílt, minden igényt kielégítő luxusszálloda az indiai Taj Mahal mintájára épült, közvetlenül a homokos, lassan mélyülő tengerparton, Evrenseki üdülőtelepülésen. A hotel az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 48 km-re, Side városától kb. 5 km-re fekszik.
Szobák: A szálloda összesen 450 modern, tágas szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike
légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi, masszázs, testkezelések, relaxációs szoba), szépségszalon, fitneszterem,
aerobic, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda, boccia, darts,
bowling, biliárd, vízi sportok a
tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedencék, gyermekklub, játszótér, mini disco, vidámpark. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

277 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 10-12 év
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TÖRÖKORSZÁG / SIDE
UAI

www.sunrise.com.tr

(00 90) 242 748 7010

Csomagárak Ft/fő repülővel

SUNRISE PARK RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A családbarát szálloda közvetlenül a hosszan elterülő homokos-kavicsos tengerparton fekszik,
az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 75 km-re, Manavgat központjától kb. 8 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

208 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

EXCLUSIVE

Szobák: A hotel összesen 504 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak
számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, squash, mini focipálya, biliárd, darts, bowling, boccia, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem, orvosi
ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, night club, mozi, gyermekmedence, gyermekklub,
mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

UAI

www.kirmanhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

KIRMAN SIDEMARIN BEACH     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton, Side központjától kb. 5 km-re,
az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 60 km-re fekszik. A közelben számos üzlet található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

254 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 527 5353

Szobák: A hotel 320 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (naponta vízzel feltöltve), széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára
kialakított szobákkal rendelkezik. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő,
masszázs), fitneszterem, bowling, zumba, aerobic, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton,
Wifi csatlakozás a lobbyban, orvosi ügyelet, mosoda, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, gyermek felügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

EXCLUSIVE

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
AI

TOP

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.wasahotel.com

(00 90) 242 519 3939

WASA HOTEL   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda kb. 250 m-re fekszik a homokos-kavicsos tengerparttól, közel Alanya központjához,
az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 130 km-re. A környéken számos üzlet és étterem található.
Szobák: A hotel 78 szobával rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
telefonnal, minibárral (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a recepción, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive
10:00-22:00
között

141 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

TOP

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.muzhotel.com

(00 90) 242 513 5650

MUZ HOTEL   
Fekvése: A két épületből álló szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, az antalya-i nemzetközi repülőtértől
kb 125 km-re, Alanya városközpontjától kb 2 km-re.
Szobák: A hotel összesen 84 szobával rendelkezik, két épületben, 3 szinten. A szobák mindegyike központilag
légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, wellness szolgáltatások: (török fürdő, szauna, masszázs), darts, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség, gyermekmedence, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

141 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA

www.hotelergun.com

TOP

(00 90) 242 511 2757

Csomagárak Ft/fő repülővel

ERGUN   

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Alanya belvárosában, a tengerparttól kb. 600 méterre fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 120 km-re. A közelben számos étterem, bár és üzlet található.
Tökéletes kiinduló pont kirándulásokhoz.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

165 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A hotel mindössze 62 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és
a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár és medence a legfelső emeleten kilátással a városra, WiFi csatlakozási
lehetőség, mosoda, orvosi ügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

TOP

www.clubsunheaven.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

CLUB SUN HEAVEN FAMILY     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a homokos-kavicsos tengerparttól kb. 50 m-re, Alanya belvárosától kb. 15 km-re,
Konaklitól kb. 2 km-re, Antalya nemzetközi repülőterétől kb. 110 km-re fekszik.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

173 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 545 4444

Szobák: A hotel 358 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, mas�százs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, biliárd, asztalitenisz, teniszpálya, vízilabda, strandröplabda,
vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató programok, gyerekmedence, mini állatkert, játszótér, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

EXCLUSIVE

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
AI

Szállás példa

www.monarthotels.com

(00 90) 242 513 3639

MONART CITY    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 125 km-re, Alanya központjától kb. 1,5 km-re,
míg a homokos-aprókavicsos tengerparttól kb. 30 m-re fekszik.
Szobák: A hotel összesen 199 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A családi szobák a melléképületben találhatóak. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, gyerekmedence, csúszda, wellness szolgáltatások, biliárd,
darts, asztalitenisz, strandröplabda, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban és a snack bárban. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

170 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

TOP

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.tacpremierhotel.com

(00 90) 242 512 3200

TAC PREMIER HOTEL & SPA    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hotel a híres Kleopátra strandtól csupán kb. 50 m-re, Alanya központjától kb. 1 km-re, míg az
antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 130 km-re fekszik. A környéken számos üzlet, étterem, bár található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda összesen 292 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral (csak vízzel feltöltve), bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs),
fitneszterem, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a recepción, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

164 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA

www.acarhotel.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

167 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 90) 242 514 2801

Szállás példa

AI

ACAR HOTEL    
Fekvése: Az szálloda kb. 130 kilométerre található a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől és kb.
2,5 kilométerre Alanya központjától, Oba településen. A homokos-kavicsos tengerparttól kb.150 méterre
fekszik, mely alagúton keresztül közelíthető meg.
Szobák: A hotel összesen 115 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, tévével, telefonnal, minibárral, széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, gyermekmedence résszel, wellness szolgáltatások (szauna,
törökfürdő, masszázs) fitneszterem, asztalitenisz, darts, vízilabda, WiFi kapcsolódási lehetőség a lobbyban (térítés ellenében) játszótér, orvosi ügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.feriahotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

KLEOPATRA ADA    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Alanya központjában fekszik, a homokos tengerparttól kb. 100 m-re, az antalyai
nemzetközi repülőtértől kb. 120 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

150 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 512 8744

Szobák: A hotel összesen 123 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin,
masszázs), fitneszterem, darts, billiárd, asztalitenisz, strandröplabda, WiFi csatlakozási lehetőség, esti
szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

AI

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
AI

Szállás példa

www.feriahotels.com

(00 90)242 512 8091

Csomagárak Ft/fő repülővel

KLEOPATRA BEACH    
Fekvése: A szálloda Alanya központjában fekszik a homokos tengerparttól kb. 100 m-re, az antalyai
nemzetközi repülőtértől kb. 120 km-re. A közelben számos étterem, bár és üzlet várja a vendégeket.
Szobák: A hotel összesen 201 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék, wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs),
fodrászat, fitneszterem, darts, billiárd, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, internet
sarok, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, orvosi ügyelet, esti szórakoztató műsorok, gyermekmedence, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

154 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

AI

TOP

Szállás példa

www.feriahotels.com

(00 90)242 512 8091

KLEOPATRA ROYAL PALM    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a híres Kleopatra Beachtől kb. 100 m-re, Alanya belvárosától kb. 1 km-re, míg az
antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 120 km-re fekszik. A közelben számos étterem, bár és üzlet található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 188 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral (fogyasztás térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, darts, strandröplabda, biliárd,
vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetsarok, orvosi ügyelet, esti szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

154 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA

www.spa.riviera.com

(00 90) 537 642 7107

Csomagárak Ft/fő repülővel

RIVIERA HOTEL & SPA    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda kb. 50 méterre található a híres Kleopátra partszakasztól. A hotel a törökországi
antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 130 km-re, Alanya központjától pedig kb. 1 km-re fekszik.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

208 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda 193 szobával rendelkezik. A szobák mindegyike légkondicionált, LCD televízióval,
telefonnal, széffel (felár ellenében), minibárral, WiFi csatlakozási lehetőséggel felszerelt. A fürdőszobában hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, török fürdő, mas�százs) , WiFi csatlakozási lehetőség, fitneszterem, strandröplabda, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.lonicera.com.tr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

197 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

LONICERA WORLD    
Fekvése: A gyermekbarát szálloda közvetlenül a homokos, lassan mélyülő tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 98 km-re, Alanya városközpontjától kb. 20 km-re.
Üzletek könnyen elérhetők taxival vagy helyi járattal.
Szobák: A hotel összesen 823 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral (naponta vízzel feltöltve), széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő,
szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, strandröplabda,
kosárlabdapálya, darts, biliárd, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, játékterem, gyermekmedencék, gyermekklub, mini állatkert, mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

112

(00 90) 242 510 1300

Szállás példa

UAI TOP

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
AI

Szállás példa

www.holidaygrouphotels.com

(00 90) 242 527 5030

HOLIDAY GARDEN RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hotel közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, az antalyai repülőtértől
kb. 85 km-re, Side központjától kb. 24 km-re.
Szobák: A szálloda 235 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral
(naponta vízzel feltöltve), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék,csúszdák, SPA és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, squash, kosárlabdapálya, röplabdapálya, asztalitenisz, darts,
biliárd, snooker, vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, orvosi ügyeletek, mosoda, konferenciatermek,
animációs és szórakoztató programok, esti show műsorok, disco, gyermekmedence, játszótér, mini-club,
mini disco, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

164 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.holidaygrouphotels.com

(00 90) 242 527 5030

HOLIDAY PARK     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hotel közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, az antalyai repülőtértől
kb. 85 km-re, Side központjától kb. 25 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 207 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral
(naponta vízzel feltöltve), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék,csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fodrászat, fitneszterem, teniszpálya, squash, kosárlabdapálya, röplabdapálya, asztalitenisz, darts, biliárd, snooker, vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, üzletek,
orvosi ügyeletek, mosoda, konferenciatermek, animációs és szórakoztató programok, esti show műsorok, disco, gyermekmedence, játszótér, mini-club, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

164 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év
113

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI TOP

www.xafiradeluxeresort.com

(00 90) 242 537 6561

Csomagárak Ft/fő repülővel

ALAN XAFIRA DELUXE RESORT & SPA     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda 500 méterre fekszik a privat homokos-kavicsos tengerparttól , az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 100 km-re, Alanyától kb. 15 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

212 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, fitneszterem,
strandröplabda, asztalitenisz, boccia, vízi sportok a tengerparton, internet csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, játékterem, színház, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel összesen 780 szobával rendelkezik, melyek mindegyike televízióval, telefonnal, minibárral és széffel felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!

114

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI TOP

Szállás példa

www.galerihotel.com

(00 90) 424 753 1991

GALERI RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: Az elegáns szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, Side városától kb. 25 km-re, Alanya
városától kb. 35 km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 90 km-re.
Szobák: A hotel összesen 289 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness szolgáltatások (masszázs, törökfürdő,
szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, strandröplabda, vízilabda, darts, asztalitenisz,
mini golf, mini bowling, teniszpálya, biliárd, internet és WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, üzletek, mosoda, animációs programok és esti show műsorok, disco, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

198 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

UAI

Szállás példa

www.azuradeluxe.com

(00 90) 444 85 07

AZURA DELUXE     
Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől
kb. 98 km-re, Alanyától kb. 22 km-re.
Szobák: A hotel összesen 368 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, gőzfürdő, szauna, só szoba, masszázs, jakuzzi), fitneszterem, strandröplabda, asztalitenisz, darts, boccia,
vízi sportok a tengerparton, internet csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, játékterem, disco, mozi,
gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

225 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI TOP

www.qpremiumresort.com

(00 90) 242 527 4344

Csomagárak Ft/fő repülővel

Q PREMIUM RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda közvetlenül tengerparton a fekszik, Alanya központjától kb. 35 km-re,
Avsallartól 8 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 85 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

262 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs, testkezelések), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, vízi sportok a tengerparton, ingyenes
WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs
programok, disco, gyermekmedence, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel összesen 350 szobával rendelkezik, melyek légkondicionáltak, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI

Szállás példa

www.longbeach.com.tr

(00 90) 242 512 1000

LONG BEACH RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Alanya központjától kb. 20 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 90 km-re
fekszik. A tengerparttól egy út választja el, melyet aluljárón keresztül lehet megközelíteni.
Szobák: A hotel 748 stílusosan berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak
számára akadálymentesített szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, aquapark, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, relaxációs szoba, masszázs, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, aerobic,
asztalitenisz, darts, mini golf, bowling, strandröplabda, teniszpálya, internetkávézó, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató programok, night club, amfiteátrum, mozi, gyermekmedencék, gyermekklub, mini vidámpark. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

222 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI

Szállás példa

www.asiabeachresort.com (00 90) 242 514 1123

ASIA BEACH RESORT & SPA     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A 2016 júniusában nyílt szálloda Alanyában fekszik, közvetlenül a homokos tengerparton, Alanya
központjától kb. 3 km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 120 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 320 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, szépségszalon, fitneszterem, squash, bowling, vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem, üzletek, amfiteátrum, mozi, játékterem,
gyermekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

188 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI

www.diamondhillresort.com.tr (00 90) 242 510 2323

Csomagárak Ft/fő repülővel

DIAMOND HILL RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda az antalya-i repülőtértől kb. 125 km-re, Alanya városközpontjától 4 km-re fekszik.
A tengerpart kb. 100 méterre található és egy alagúton keresztül közelíthető meg.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

182 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

EXCLUSIVE

Szobák: A hotel 298 szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok,medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, mas�százs, szauna, gőzfürdő), fitneszterem, vízi aerobic, strandröplabda, asztalitenisz, darts, vízi sportok
a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, konferencia terem, mosoda,
orvosi ügyelet, animációs programok, show műsorok, játszótér, gyermekmedence, gyermekklub,
gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

www.telatiyeresort.com

Csomagárak Ft/fő repülővel

PRIMASOL TELATIYE RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Konakliban fekszik, a tengerparttól kb. 150 m-re, a központtól kb. 800 m-re, Alanya
városától kb. 12 km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 110 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

142 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 90) 242 565 04 80

Szobák: A hotel összesen 176 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, darts, teniszpálya, vízi aerobic, vízilabda, strandröplabda, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs programok
és esti szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

EXCLUSIVE

TÖRÖKORSZÁG / ALANYA
UAI TOP

EXCLUSIVE

www.rubiplatinum.com

(00 90) 242 272 7330

RUBI PLATINUM     
Fekvése: A hotel a homokos és sziklás tengerparton fekszik Alanyában, a központtól kb. 22 km-re, Side
városától kb. 35 km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 95 km-re.
Szobák: A szálloda összesen 403 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő,
szauna, jakuzzi, gőzkabin, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, jóga, tánc, darts, mini golf,
teniszpálya, kosárlabdapálya, íjászat, strandröplabda, konferenciaterem, animációs programok és esti
szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermek aquapark, gyermekklub, mini vidámpark, játszótér.
Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12-18 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

272 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:
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Szállás példa
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TÖRÖKORSZÁG / ALANYA

www.delphinhotel.com (00 90) 242 527 5176

Csomagárak Ft/fő repülővel

DELPHIN DELUXE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A régóta közkedvelt, elegáns és jó minőségű szálloda közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, egy gyönyörű, pálmafákkal körülvett kertben. A hotel Alanyától és Sidetől egyaránt kb. 32
km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 90 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

241 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI

Szobák: A szálloda 498 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi, gőzfürdő, Kleopátra tejfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, teniszpálya, vízi aerobic, vízi torna, strandröplabda, asztalitenisz, biliárd, bowling, darts, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, animációs programok, esti szórakoztató
műsorok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini vidámpark, gyermekvasút, mini disco, gyermek
mozi, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

www.delphinhotel.com (00 90) 242 527 5176

Csomagárak Ft/fő repülővel

BOTANIK PLATINUM     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A gyönyörű, felsőkategóriás szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 90 km-re, Alanyatól és Sidetől egyaránt kb. 32 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

241 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel összesen 447 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított
szoba igényelhető. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, masszázs, jakuzzi, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, vízi torna, teniszpálya, strandröplabda, biliárd, bowling, darts, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, WiFi csatlakozási
lehetőség, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / KEMER
AI

TOP

Szállás példa

www.minehotels.com

(00 90) 242 814 2285

L’ANCORA BEACH    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Kemer városközpontjában fekszik, közvetlenül a kavicsos tengerparton, az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 55 km-re.
Szobák: A hotel összesen 233 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi
csatlakozási lehetőséggel térítés ellenében, minibárral (csak a Comfort szobatípusban), széffel (térítés ellenében),
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence gyermekrésszel, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, mas�százs), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, élőzene. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

162 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.sunbelhotel.com/eng

(00 90) (242) 745 05 43

SUNBEL CLUB HOTEL    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Beldibi városában található közvetlenül a kavicsos tengerparton (úszócipő viselése ajánlott),
Kemer központjától kb 15 km-re, míg az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 50 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 130 szobával rendelkezik, a standard szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
telefonnal, minibárral (térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bár, medence gyermekeknek kis rész elválasztva, csúszda, spa és wellness szolgáltatások
(törökfürdő, szauna, masszázs), fitneszterem, strandröplabda, Wi-fi csatlakozási lehetőség térítés ellenében, animációs és szórakoztató programok, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

153 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / KEMER

www.riverohotel.com (00 90) 242 814 6450

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

159 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

OTIUM INN RESIDENCE RIVIERO
(EX. RESIDENCE RIVIERO)    
Fekvése: A szálloda Kemer szívében fekszik, a vásárlási és szórakozási lehetőségek közelében, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re.
Szobák: A hotel összesen 173 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák többségéhez erkély tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, csúszda, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, vízi sportok a tengerparton, internetsarok,
WiFi csatlakozási lehetőség, animációs és szórakoztató programok gyermekeknek, gyermekmedence,
játszótér, mosoda, orvosi ügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

AI

www.tucasagelidonyahotel.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

160 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TOP

(00 90) 242 814 5041

TU CASA GELIDONYA    
Fekvése: A Taurus-hegység lábánál fekvő szálloda, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb 60 km-re,
Kemer központjától kb 800 m-re, az aprókavicsos tengerparttól kb 150 m-re található.
Szobák: A szobák mindegyike légkondicionált, telefonnal, televízióval, WiFi csatlakozási lehetőséggel,
széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: : Éttermek, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, mas�százs), fitneszterem, vízi sportok a tengerparton, orvosi ügyelet, animációs programok, gyerekmedence.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

Ellátás

Szállás példa

AI

TÖRÖKORSZÁG / KEMER
UAI

Szállás példa

www.clubsalima.com.tr

(00 90) 242 824 8360

BAIA KEMER (ex. CLUB SALIMA)     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: Az első osztályú üdülőfalu közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik a Taurus
hegység lábánál, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 45 km-re, Kemer városközpontjától kb. 13 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 411 szobával és villával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és
a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszda, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő,
szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, strandröplabda, darts, mini foci, teniszpályák, vízi sportok a tengerparton, internet csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

196 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 13 év

UAI

Szállás példa

www.marcopolo.com.tr

(00 90) 242 824 6336

CLUB MARCO POLO     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, a városközponttól
kb. 7 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 65 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 530 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő), szépségszalon, fitneszterem, jóga, pilates, darts, íjászat, teniszpálya, strandröplabda, squash, asztalitenisz,
vízi sportok a tengerparton, konferenciaterem,
üzletek,
orvosi ügyelet, esti szórakoztató programok, gyerekmedence, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

223 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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TÖRÖKORSZÁG / KEMER

www.dosinialuxuryresort.com

(00 90) 242 824 0202

Csomagárak Ft/fő repülővel

DOSINIA LUXURY RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Kemerben fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 35 km-re, Kemer központjától 10 km-re, kb 50 m-re a tengerparttól.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

189 850 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI TOP

Szobák: A hotel összesen 440 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások, fitneszterem,
aerobic, asztalitenisz, darts, íjászat, strandröplabda, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzletek, animációs és szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub,
mini disco. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.limakhotels.com/tr (00 90) 242 824 5300

Csomagárak Ft/fő repülővel

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda az antalyai repülőtértől kb. 70 km-re, Antalya-tól kb. 60 km-re, Kemer
központjától kb. 8 km-re található, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

234 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A több épületrészből álló hotel 815 szobával rendelkezik melynek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. Park szobák épülete az út
túloldalán helyezkedik el. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs), fodrász, fitneszterem, strandröplabda, kosárlabdapálya, teniszpálya, squash, vízi sportok
a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban, billiárd, mozi, üzletek, internet kávézó, konferenciaterem, animációs és szórakoztató programok, disco, gyermekklub, mini-disco. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év
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Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / KEMER
UAI

Szállás példa

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 824 9797

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT & SPA     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda gyönyörű környezetben, közvetlenül a hosszan elterülő kavicsos tengerparton
fekszik, Kemer központjától kb. 25 km-re, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 35 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 521 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A
szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin, masszázs), fodrászat, fitneszterem, aerobic, teniszpálya, kosárlabdapálya, standröplabda, darts, biliárd, boccia, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, animációs programok és esti szórakoztató műsorok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

210 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

UAI

Szállás példa

www.crystalhotels.com.tr

(00 90) 242 814 7535

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA     
Fekvése: A szálloda Kemer központjától pár perces sétára, az antalyai nemzetközi repülőtértől
kb. 56 km-re, Antalya központjától kb. 40 km-re fekszik. A hotel kavicsos strandja kb. 80 m-re található,
csak egy tengerparti út választja el.
Szobák: A szálloda összesen 356 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóaka weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin, jakuzzi), fitneszterem, aerobic, kosárlabdapálya, teniszpálya, bowling, darts, videó játékok, asztalitenisz,
biliárd, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetkávézó, konferenciaterem, üzletek, orvosi
ügyelet, mosoda, mozi, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

214 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év
125

TÖRÖKORSZÁG / KEMER

www.alkoclar.com.tr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

213 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

GRAVEL SEVEN SEAS
(EX. ALKOCLAR EXCLUSIVE)     
Fekvése: A szálloda fenyőfákkal övezve, közvetlenül a tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 55 km-re, Antalya város központjától kb. 38 km-re, míg Kemer városától kb. 1 km-re.
Szobák: A hotel 332 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, tea-és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, jakuzzi,
masszázs), fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, jóga, kosárlabda- és teniszpálya, vízi sportok a tengerparton, animációs programok és esti műsorok, gyerekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.anubistravel.hu

AI

TOP

www.maxxroyal.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

706 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

MAXX ROYAL KEMER     
Fekvése: A luxusszálloda közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi
repülőtértől kb. 60 km-re, Kemer városközpontjától kb. 6 km-re.
Szobák: A hotel összesen 291 lakosztállyal és villával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, tea- és kávékészítéshez
szükséges eszközökkel, jakuzzival, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, sóbarlang, masszázs, bőr és testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, aerobic,
zumba, asztalitenisz, biliárd, darts, boccia, strandröplabda, kosárlabdapálya, vízi sportok a tengerparton,
WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató programok,
disco, videojátékok, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, játszótér. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

126

(00 90) 242 813 6060

Szállás példa

Ellátás

(00 90) 242 814 6979

Szállás példa

UAI

TÖRÖKORSZÁG / KEMER
AI

EXCLUSIVE

Szállás példa

www.rosehotels.com.tr

(00 90) 242 814 56 00

ROSE RESORT (EX. PGS ROSE RESORT)    
Fekvése: A szálloda Kemer városától kb. 1 km-re, a törökországi antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 53
km-re található.
Szobák: A hotel 131 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, műholdas LCD televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, kávé- és tea bekészítéssel, WiFi csatlakozási lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, spa szolgáltatások (szauna, törökfürdő), fitneszterem, WiFi
csatlakozási lehetőség. Egyes szolgáltatásokat csak külön térítés ellenében vehetnek igénybe a nyaralók!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

153 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

UAI TOP

Szállás példa

www.qprhotels.com

(00 90) 242 212 0392

NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES     
Fekvése: A hotel közvetlenül a 900 méter széles tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 35 km-re, Kemer üdülőövezetben található.
Szobák: A hotel szobákkal és villa épületekkel rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, tea- és kávé készítéshez szükséges eszközökkel, WiFi csatlakozási lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, aerobic, asztalitenisz, strandröplabda, darts, teniszpályák, vízi
sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, biliárd, bowling, üzletek, orvosi ügyelet, animációs
és szórakoztató programok, konferenciaterem, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

248 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év
127

TÖRÖKORSZÁG / KEMER

www.amaraworldhotels.com (00 90) 242 813 5100

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

264 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

UAI TOP

NIRVANA DOLCE VITA
(EX. AMARA DOLCE VITA LUXURY)     

Fekvése: A frissen fejújított szálloda a tengerparttól kb. 650 m-re, Kemer városától kb. 18 km-re, míg az
antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 75 km-re fekszik.
Szobák: A hotel 710 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi
csatlakozási lehetőséggel, maxi bárral, széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzfürdő, masszázs), szépségszalon, fitneszterem, aerobic, teniszpálya, asztalitenisz, tollaslabda,
strandröplabda, kosárlabdapálya, boccia, mini focipálya, bowling, biliárd, darts, vízi sportok a tengerparton, internetkávézó, WiFi csatlakozási lehetőség, üzletek, konferenciterem, animációs és szórakoztató
programok, disco, gyermekmedence, játszótér,gyermekklub, mini disco, mini állatkert. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.amaraworldhotels.com (00 90) 242 220 0000

Csomagárak Ft/fő repülővel

AMARA PRESTIGE ELITE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 40 km-re, Antalya központjától kb. 30 km-re
fekszik. A hotel homokos-kavicsos tengerpartja egy rövid sétával elérhető..

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Ultra All
Inclusive

220 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A szálloda összesen 356 szobával rendelkezik melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, SPA és wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, gőzkabin, jakuzzi), fitneszterem, aerobic, kosárlabdapálya, teniszpálya, bowling, darts, videó játékok,
asztalitenisz, biliárd, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, internetkávézó, konferenciaterem, üzletek, orvosi ügyelet, mosoda, mozi, animációs és esti szórakoztató programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

UAI TOP

TÖRÖKORSZÁG / KEMER
UAI TOP

www.rixos.com

(00 90) 242 821 4032

RIXOS PREMIUM TEKIROVA     
Fekvése: Az igényes, családbarát szálloda gyönyörű természeti környezetben, közvetlenül az aprókavicsos tengerparton fekszik, az antalyai nemzetközi repülőtértől kb. 70 km-re, Tekirova központjától kb. 2
km-re.
Szobák: A hotel összesen 770 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike modern berendezésű, légkondicionált, televízióval, telefonnal, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák többségéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, spa és wellness szolgáltatások (törökfürdő, bioszauna, gőzfürdő, masszázs, testkezelések), szépségszalon, fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, bowling,
darts, boccia, jóga, strandröplabda, focipálya, kosárlabdapálya, kalandpark, vízi aerobic, vízi sportok a
tengerparton, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, animációs és szórakoztató
programok, disco, gyermekmedence, gyermekklub, mini disco, mini mozi, játszótér. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Exlcusive
All Inclusive

251 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa
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TÖRÖKORSZÁG
FAKULTATÍV PROGRAMOK
MANAVGATI HAJÓKIRÁNDULÁS
Egész napos kirándulás, mely keretén belül megtekintjük a környék egyik
leghíresebb természeti látványosságát a manavgati vízesést. Pihentető
hajókirándulás következik a zöld színű Manavgat folyón, melynek torkolatánál kötünk ki. Itt ebéd után lehetőség nyílik fürdőzni a hűsítő folyóban
vagy átsétálni a homokos tengerpartra és megmártózni a kellemes tenger
vizében.
JACHT-TÚRA
A hajókirándulások között ez a túra az egyik legkedveltebb, mely átvezet
a kalózok barlangján, a szerelmesek barlangján és egy különleges foszfor
tartalmú barlangon is. A hajóút során igazi kikapcsolódást nyújt a lenyűgöző környezet, a kristálytiszta tengervíz, a hangulatos kis öblök és a Taurus-hegység sziklái a háttérben. A túra során strandolási lehetőség nyílik

hámrétegtől bőrünket. Pihenésképpen tradicionális török teával kínálják a
vendégeket, majd pedig olaj masszázzsal fejezik be a programot. Nyaralásunk megkezdésekor ajánljuk ezt a programot.

a híres Kleopatra strandon, Alanyában. A hajón ebéd, nyári frissítők, a hajó

DELFIN-SHOW

személyzete által szervezett animációs programok és szórakoztató vetél-

Ez a program igazán felejthetetlen élményt jelent, minden résztvevő szá-

kedők várják utasainkat. A túra délután ér véget.

mára. Remek lehetőség nyílik arra, hogy megtekinthessük ezeknek a rend-

1 NAPOS ÉSZAK-CIPRUS TÚRA

kívül okos állatoknak a bemutatóját, ahogy ugrálnak es játszanak a vízben,

Észak-Ciprus történelmi látványosságokban, kastélyokban és nevezetességekben rendkívül gazdag régió. A program remek lehetőséget nyújt a
látványosságok felfedezésére egy egynapos túra keretében. A szigetre
történő utazás repülőjárattal történik, mely mindössze kb. 45 percet vesz

vagy éppen labdákkal, karikákkal ügyeskednek összhangban egymással
és oktatóikkal. A bemutató után - és csak térítés ellenében - lehetőség nyílik a delfinekkel való úszásra is. Az úszáshoz előzetes bejelentkezés szükséges! A részletekről érdeklődjenek az idegenvezetőknél.

igénybe. A túra során a repülő Ercan repülőterén száll le. A túra azoknak is

ANTALYA VÁROSNÉZÉS

remek lehetőségeket kínál, akik már jártak Cipruson, hiszen ez az a régió,

A Törok Riviéra egyik legmodernebb és legnyüzsgőbb városa, Antalya,

amely mindig tud újat mutatni, még a rendszeresen visszatérő vendégek-

számos attrakcióval várja látogatóit. Az egész napos túra során érintjük a

nek is.

híres és gyönyörű Konyaalti strandot, az óvárost, valamint egyik legszebb

ZÖLD KANYON

vízesését. Sok érdekes és hasznos információt tudhatunk meg a régióról

Egész napos pihentető hajókirándulás a természet szerelmeseinek.
A zöld kanyon szépségével elvarázsolja az oda utazókat. A kirándulás
során láthatjuk Törökország egyik legnagyobb gátját az Olymapinart, va-

és történelméről, miközben a panorama buszról megcsodálhatjuk a várost. Túránk során egy tipikus török étteremben ízletes ebédet szolgálnak
fel. A városban számos vásárlási lehetőség nyílik a bazárok rengetegében,

lamint lehetőség nyílik a fürdőzésre is. A program az ebédet tartalmazza.

valamint híres bőr- és ékszerüzletekben is.

TÖRÖKFÜRDŐ- HAMMAM

PAMUKKALE-HIEROPOLIS

Egyetlen egy nyaralás sem lehet teljes a tradicionális törökfürdő nélkül,
mely felfrissíti testünket, lelkünket. Egy kis szaunázás és gőzfürdő után
tetőtől talpig lemossák, bőrradírozzák majd megszabadítják az elhalt

Törökország leglátogatottabb turista helyszíne, talán legismertebb természeti vonzereje mely az UNESCO világörökség listáját gyarapítja. Irodalmi
nevén a „Gyapotvár”egy különleges természeti mészkő-képződmény, csillogó, fehér cseppkövekkel és lépcsőzetesen elhelyezkedő medencékkel. A
medencékben található víz gyógyítja az asztmát, a reumát és különböző
bőrbetegségeket. Üdítő élményt nyújt fürdőzni a meleg vízben es közben
megcsodálni a természet
e ritka képződményeit.

Megjegyzés:
Megjegyzés

Továbbá érdemes megte-

www.anubistravel.huRum volupA fakultatív programok tájékoztatia nis inim as volorum vollupt
tató árairól és részletes tartalatquidem quas enissit ut asi alis et
máról kérjük, érdeklődjenek koleicienihil incta id modi voluptam
légáinknál, a honlapunkon, vagy
elessimolum rest, totat.
bármelyik partnerirodánknál! A
Osam, et quiscid mi, est quiditi
végleges programokról és árakstiatem que corum aut aut aut acias
ról a helyszínen idegenvezetőnket, et quias e
nél kaphatnak felvilágosítást.

kinteni az ókori városrész
történelmi emlékeit is, a
színházat, az ókori temetőt, a római kori fürdőt és
a nyüzsgő piacteret.

A külföldi partnerünk fenntartja
a jogot a fakultatív programok
tartalmának megváltoztatására!
audandenyelvű
moluptatem
iumentus
Aturmagyar
idegenvezetés
Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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velendant quiam,
sum vel ius ad
létszámhoz
kötött!
quis accae cum sinctur, quissimetéééééééééééé

Rod�

GÖRÖGORSZÁG / RODOSZ
TÖRTÉNELEM ÉS VÁROSOK
Az Égei-tengerben található, tengeréről és változatos strandjairól híres

sárlási lehetőséggel, hangulatos görög tavernákkal, szép szállodákkal és

Rodosz, a görög szigetcsoport második legnagyobb szigete, hossza

hosszú köves-aprókavicsos stranddal várja vendégeit. Az állandóan fújdo-

észak-déli irányban 78 km, szélessége 38 km. Nevének eredetéről több

gáló könnyű szél a legnagyobb hőséget is elviselhetőbbé teszi, és ideális

legenda is kering: egyesek szerint Heliosz napisten kedveséről , Rodé nim-

körülményeket teremt a szörf és a kite szerelmeseinek.

fáról kapta, akivel Rodosz szigetén ismerkedett meg. Rodé ógörögül rózsát jelent. Rodosz az egyik legszebb és leggazdagabb történelmű sziget.
Törökországtól kb. 20 km távolságra található és mindig is a fő hajózási
útvonalak középpontjában helyezkedett el. Lakossága kb. 115.000 fő, éghajlata mediterrán, szubtrópusi klímával. A dodekániszosz-szigetek közül
Rodosz az a sziget, ahol évente legtöbbet süt a nap. Az állandó magas
hőmérséklet elviselésében sokat segít a tengeri szél, a Meltemi szél, mely
inkább a sziget nyugati partján intenzívebb, ezért kedvez a vízi sportok
kedvelőinek is. A szigeten két város található Rodosz, ami a sziget fővárosa, és Lindosz, ahol a hegyoldalban fekvő fehér kapitányházikókon kívül a
Lindoszi Akropoliszt is meglátogathatják az idelátogatók.
RODOSZ VÁROS
Kr.e. 408-ban alapították Rodosz óvárosát, mely köré aztán a későbbiekben fokozatosan kiépült a mostani főváros, de máig megőrizte eredeti
hangulatát. A város műemlékei, hangulatos sikátorai, a jellegzetes, kavicsból kirakott járdák, a török kori emlékek időutazásra hívnak mindenkit.

IALYSSOS
A sziget északi partján fekvő falucska igazán nagy múltra tekinthet vis�sza, hiszen Lindos és Kamiros mellett ez volt a harmadik ősi városállama
az ókori Rodosznak. Itt született az ókori olimpiák híres ökölvívó bajnoka, Diagoras, akinek tiszteletére a fővárosban szobrot is emeltek. A falu
azonban nem csupán történelmi jelentőséggel bír, hanem idegenforgalmi
szempontból is nagyon fontos szerephez jut. Hangulatos tavernák, bárok,
modern szállodák, apartmanok várják a vendégeket. A vízi sportok szerelmesei csakúgy, mint a szomszédos Ixiában, az állandóan fújdogáló Meltemi szélnek köszönhetően itt sem fognak csalódni.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
KÜLKÉPVISELET:

A Mandraki kikötő bejáratánál áll a középkori Szent Miklós erőd. A világ

Magyar Köztársaság athéni Konzulátusa:

7 csodájának legendás Héliosz Napistent ábrázoló Rodoszi Kolosszus

11635 Athén, 38 Vasileos Konstantinou Ave., Pangrati

is itt volt megtalálható, melyet a Napisten tiszteletére állítottak a helyiek.

Telefon: (00 30) 210 725 6820 (konzuli ügyfélszolgálat)

A város délnyugati részén emelkedő Monte Smith hegyen az ókori város

Fax: (00 30) 210 725 6841.

akropoliszának maradványai, a felújított stadion és a színház várja a látogatókat.

Görög Köztársaság Budapesti Nagykövetsége:
1063 Budapest, Szegfű utca 3.

KALITHEA

Telefon: 413 2600, 413 2610

Ez a kis csendes üdülőhely csodálatos, búvárkodásra kitűnően alkalmas

Fax: 342 1934.

sziklás öbleiről és egykori termálfürdőjéről híres. A pálmafákkal övezett strand, a kristálytiszta tenger, az érintetlen sziklák minden látogatót

IDŐELTOLÓDÁS: Magyarország +1 óra.

ámulatba ejtenek.

HÁLÓZATI ÁRAM: 220 V. A dugaszolóaljzatok az európainak

FALIRAKI

megfelelően kétlyukúak.

A sziget egyik legnépszerűbb üdülőhelye kb. 16 km-re fekszik a fővárostól,
mely a sűrű buszjáratoknak köszönhetően könnyedén megközelíthető.
Az egykori halászfalu mára igazi turistaközponttá nőtte ki magát, hosszú
homokos (helyenként aprókavicsos) strandja, csúszdaparkja, kis vidámparkja remek szórakozási lehetőséget nyújt gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt. A fiatalok körében szinte már fogalom Faliraki éjszakai élete.
Szórakozóhelyek, diszkók, bárok, várják esténként a szórakozni vágyókat.
IXIA
A fővárostól nyugatra kb. 5 km-re fekvő népszerű üdülőhely sok bevá-

NYELV: Görög; a turisztikai régiókban főként angolul, de alkalmanként
németül is beszélnek.
VALLÁS: A hivatalos vallás a görögkeleti ortodox, ennek megfelelően
rengeteg templomot és kápolnát találunk országszerte. A misék szépek
és különösen látványosak lehetnek az egyházi ünnepeken, melyeket
nagyon komolyan vesznek a mélyen vallásos szigeteken.
PÉNZNEM: Pénznem: Euró, 1 euró = kb. 335 Ft.
PÉNZVÁLTÁS: A hivatalos fizetőeszköz az euró. Ajánljuk, hogy
lehetőség szerint azt vigyenek magukkal. Más valuta esetén (pl. USA

PROGRAM
1. NAP:
Budapest-Rodosz: Elutazás Rodoszra charter repülőjárattal. Érkezés
után transzfer a szállodába. Szállás Rodoszon.
2-7. NAP:
Rodosz: Fakultatív programlehetőségek: Rodosz város megtekintése,
Szigettúra, Marmaris (ehhez a programhoz útlevél szükséges), Szimi, stb.
Szállás Rodoszon.
8. NAP:
Rodosz-Budapest: Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
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dollár) azt a bankokban vagy pénzváltókban, esetlegesen néhány
szálloda recepcióján van lehetőség átváltani.
BANKKÁRTYÁK: Hitelkártyával általában csak néhány magas
kategóriájú szállodában és vendéglátóhelyen lehet fizetni. A bankokban,
automatáknál felvehetünk készpénzt a kártyánkról.
VÁMSZABÁLYOK: Az aktuális vámszabályokról érdeklődjenek a Görög
Köztársaság Budapesti Nagykövetségén.
UTAZÁS: Utasainkat Krétára és Rodoszra charter repülőjárattal, turista

GÖRÖGORSZÁG / RODOSZ
osztályon utaztatjuk. Az utazásnál vegyék figyelembe a 23 kg

nyári hónapokban a napsugárzás nagyon erős, ezért feltétlenül vigyen

személyenként feladható poggyász súlyhatárt. A repülési idő:

magával napszemüveget, naptejet és napellenzőt. A tengerparton

kb. 2 óra 30 perc. A légitársaság járatainak indulási időpontjai

elsősorban a sziklás, köves részeken gumipapucs használata

változhatnak. A menetrendváltozásokért az Anubis Travel felelősséget

ajánlott, ha tengeri sünre lépnénk, minél hamarabb távolítsuk

nem vállal. A transzferek és programok lebonyolítása légkondicionált

el talpunkból a tüskéket.

buszokkal történik.

ÉGHAJLAT:

Mediterrán

éghajlat

magas

nyári

hőmérséklettel

ÚTIOKMÁNYOK: Magyarország uniós csatlakozása óta a magyar

(akár 36°C) és közepes páratartalommal. Az éjszakai órákban

állampolgárok útlevelükkel vagy személyi igazolványukkal léphetnek be

lehűlés lehetséges.

Görögország területére. A zökkenőmentes, gyors határátkelés érdekében
– különös tekintettel a tavaszi-nyári hónapokra – tanácsos az útlevelüket
is magukkal vinni. A szállodákban pár napra elkérhetik az útlevelet vagy a
személyi igazolványt.
BORRAVALÓ: 10% az elfogadott borravaló a bárokban és az
éttermekben, melyet illik az asztalon hagyni távozáskor.
HELYI

SZOKÁSOK/ÖLTÖZKÖDÉS:

Figyeljünk

a

BIZTONSÁG:

A

bűnözési

arány

nagyon

alacsony,

tehát

némi

elővigyázatossággal az egyszerűbb esetek ellen könnyen védekezhetünk.
KÖZLEKEDÉS: Görögországban is a nemzetközi közlekedési előírások
érvényesek. A személygépkocsikra vonatkozó sebességkorlátozások
megegyeznek az itthonival. Biztonsági öv használata kötelező. Ha
bármi gondunk adódna a kocsival, nyugodtan stoppoljunk. A görög

mértéktartó

autósok nagyon segítőkészek. Az autóklub rövidítése ELPA, általában

öltözködésre, ha nyilvános helyre megyünk. A vacsorához sok szálloda

sárga kocsival közlekednek. A nagyobb települések és az üdülőhelyek

alkalomhoz illő öltözködést ír elő (hosszú nadrág, takart vállak).

között, valamint a szigeteken jó az autóbusz közlekedés, de rövidebb

Templomok és kolostorok látogatásakor ügyeljen a megfelelő öltözékre!

távolságokra a taxi is kedvelt közlekedési eszköz.

ELLÁTÁS: A programban szereplő ellátás mindig a szálloda leírás

JÁRMŰBÉRLÉS:

mellett szerepel. A felszolgált étel jellegét (menü, svédasztal) mindig

motorkerékpárt és segédmotorokat. A járművek bérlésének feltétele:

az adott szálloda határozza meg. Az étkezésekhez semmilyen

nemzetközi jogosítvány, legalább 21 vagy 23 éves életkor és 1 éves

ital nem jár, kivétel a reggelihez a kávé, tea és gyümölcslé. All

jogosítvány. Amennyiben kismotort vagy autót kíván bérelni, feltétlenül

inclusive ellátásnál a meghatározott italok járnak az étkezésekhez

kössön teljes körű casco biztosítást.

és az étkezések közt.

Mindenütt

lehet

bérelni

személygépkocsit,

ÜNNEPEK: Görögországban – különösen nyáron – az évnek

SZÁLLÁS: A szállodák minősége és szállodai besorolása a

szinte minden napjára esik egy-egy fontosabb esemény. Százával

görög

vannak ortodox szentek, ünnepeiket országszerte megülik a nevüket

szabványoknak

megfelelő.

Azonos

kategórián

belül

a

szállodaváltoztatás jogát fenntartjuk!

viselő templomokban. Akárcsak egyéb névnapokon, kora reggel

SZOBÁK: A szobák elosztása a szállodák kizárólagos joga. Néhány
esetben az egyágyas szoba kisebb lehet a normálnál, míg a három

szentmisét tartanak a templomban, este közös vacsora következik,
zenével és tánccal.

ágyas szoba egy kétágyas szoba pótággyal, ami kisebbé teszi a

TELEFONÁLÁS: Magyarország száma: 00 36 + körzetszám + hívott

szobát 3 ember számára, ezért inkább ez 1 gyermekes család részére

szám. Görögország hívószáma Magyarországról: 00 30 + körzetszám

ajánlott. A szobákat általában 14 órától lehet elfoglalni és legkésőbb

+ hívott szám.

10 óráig kell elhagyni. Korábbi érkezés, későbbi indulás esetén
csomagjaikat a szálloda által meghatározott helyen, esetenként
csomagszobában lehet elhelyezni.

POSTA: Minden megyeszékhelynek van egy főpostája (melyet a
sárga jel különböztet meg a többitől), míg a nagyobb üdülőhelyeken
postakocsi

teljesít

szolgálatot.

Bélyeget

természetesen

a

GYERMEKKEDVEZMÉNYEK: Gyermekkedvezményt (a részvételi

postahivatalokban, illetve a jelzésekkel ellátott kioszkban vásárolhatunk.

díjból és a fakultatív programokból) csak azok a gyermekek kapnak,

A postaládák sárgák, POST felirattal rendelkeznek (esoteriko – belföld,

akik az utazás befejezéséig még nem töltötték be 12. életévüket

exoteriko – külföld).

(szállodától

függően

a

gyermekkedvezmény

esetenként

13,

14 illetve 15 éves korig biztosított.). Gyermek elhelyezése mindig
szülőkkel egy szobában, pótágyon történik. Speciális, ettől eltérő
gyermekkedvezmények egyes szállodák részletes leírásaiban külön
feltüntetésre kerülnek.

fűszerekkel ízesített rablóhús, Dolmádesz – rizzsel és hússal töltött
szőlőlevél, Tzatziki – joghurtszósz uborkával, fokhagymával, olívaolajjal,
Kalamari – sült tintahal. Speciális görög italok: Ouzó – ánizspálinka,

EGÉSZSÉGÜGY: Védőoltás nem szükséges. Nem árt külön biztosítást
kötni súlyosabb megbetegedés esetére. A magánorvosok drágák. Őket
a kezelés során ki kell fizetni, de adnak számlát, így hazaérkezésünk
után - feltéve, ha kötöttünk biztosítást - az otthoni biztosító visszatéríti
a költségeket.

Metaxa – konyak, Retsina – fenyőgyantával ízesített bor.
ITALOK: Ne igyon csapvizet! Csak palackozott vizet fogyasszon,
amely minden élelmiszerüzletben kapható! A hőség miatt az
is nagyon fontos, hogy folyamatosan megfelelő mennyiségű
folyadékot vegyen magához.

BETEGSÉG: Az étkezési szokások hirtelen megváltozása heveny
gyomorfájáshoz,

GÖRÖG KONYHA: Tipikus ételek: Muoszaka – rakott krumplihoz
hasonló, padlizsánnal, darált hússal, krumplival, Szuvaki – nyársonsült,

gyomorrontáshoz

vezethet,

mely

korlátozott

mennyiségű ételek fogyasztásával elkerülhető. Az éghajlat következtében
gyakran találkozunk rovarokkal, ezek a szállodákban is előfordulhatnak.
Javasoljuk, hogy vigyen magával rovarirtó szert és szúnyogriasztót. A

SZIESZTA: A legtöbb üdülőhelyen nagyon komolyan veszik a szieszta
idejét (minden nap 14-17 óráig), amikor is az üzletek zárva tartanak.
FÉNYKÉPEZÉS/FILMEZÉS: Film és fotócikk csaknem mindenhol
kapható.
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Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Önellátás

117 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

TOP

(00 30) 224 108 5684

Szállás példa

ÖE

THALASSA STÚDIÓ
Fekvése: A Thalassa Stúdió kb. 60 m-re fekszik a tengerparttól, valamint kb.100-150 méternyi sétatávolságra Faliraki központjától, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 25 km-re található.
Szobák: A Thalassa Stúdió apartman mindegyike WiFi csatlakozási lehetőséggel, légkondicionálóval,
széffel, televízióval, mini hűtővel, konyhasarokkal, a fürdőszoba zuhanyzóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a Thalassa Stúdió közösségi területein, ingyenes
parkolási lehetőség. Egyes szolgáltatások a Thalassa Stúdió csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.anubistravel.hu

Szállás példa

RE

www.esperiagroup.gr/en/hotels/pearl-hotel/

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

141 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 30) 224 102 3941

PEARL HOTEL  
Fekvése: A Pearl 2*-os szálloda egy klasszikus city hotel, mely ötvözi a retro esztétikát és a modern kényelmet. Rodosz városban a bevásárló negyedben található, a homokos-kavicsos tengerparttól kb. 150
méterre, míg a rodoszi nemzetközi repülőtér kb. 13 km-re fekszik.
Szobák: A Pearl Hotel összesen 41 szobával rendelkezik, melynek mindegyike járólapos, légkondicionált, síkképernyős televízióval, telefonnal, széffel, kis hűtővel, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés
ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, WiFi csatlakozási lehetőség, vízi sport lehetőségek a tengerparton, üzletek, gépjármű kölcsönzés, mosoda, orvosi ügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

GÖRÖGORSZÁG / RODOSZ
RE

FP

Szállás példa

www.pyleahotel.com (00 30) 224 109 0125

PYLEA BEACH   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda közvetlenül Ialyssos homokos-kavicsos tengerpartján fekszik, Rodosz város történelmi
látnivalóitól kb. 9 km-re, valamint Ialyssos városközpontjától kb. 1 km-re. A hotel a repülőtértől kb. 5 km-re
helyezkedik el. Ialyssos közkedvelt üdülőhely a szigeten, ahol számos üzlet, étterem, szórakozási lehetőség
várja a vendégeket.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda összesen 50 tágas szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. Akadálymentesített szobák mozgáskorlátozottak számára igényelhetők. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyermekmedence, asztalitenisz, játékterem biliárddal, különböző vízi
sport lehetőségek a tengerparton, internet és WiFi csatlakozási lehetőség, mosoda. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

142 600 Ft

Félpanzió

175 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

TOP

Szállás példa

www.lymberia-hotel-in-faliraki.com

(00 30) 224 108 5676

LYMBERIA   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Faliraki nyüzsgő központjától kb. 1,3 km távolságra fekszik, ahol számos szórakozóhely, étterem, bár várja a vendégeket. A tengerpart egy kellemes sétával elérhető, kb 1,2 km távolságra
található a hoteltől.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 140 szobával rendelkezik, szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtővel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, animációs programok, ingyenes Wi-fi csatlakozási lehetőség a recepción, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

177 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

139 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

EVI   
Fekvése: A szálloda Falirakiban fekszik, a tengerparttól kb. 1 km-re, Rodosz város központjától
kb. 14 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re. A hotel közelében számos szórakozási
lehetőség, étterem, bár, valamint kávézó várja a vendégeket.
Szobák: A szálloda összesen 240 szobával és 34 apartmannal rendelkezik. A hotel minden szobája
légkondicionált, telefonnal, felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A négyágyas
szoba egylégterű standard szoba 2 ággyal és 2 pótággyal. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, üzletek, mini market, gyermekmedence, játszótér. Számos vízi sport lehetőség a szálloda közelében. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

(00 30) 224 108 5586
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EXCLUSIVE

www.amirahotelrhodes.com

(00 30) 224 106 2010

AMIRA (EX. PRINCESS FLORA)   
Fekvése: A szálloda a Kalitheai-öbölből a Faliraki felé vezető út mellett, Rodosz várostól kb. 3 km-re, míg
a repülőtértől kb. 20 km-re fekszik. A tengerpart a hoteltől kb. 400 m-re található, ahova egy kis utca vezet
le. Az aprókavicsos-homokos partszakasz sziklákkal határolt.
Szobák: A szálloda 56 szobával, 102 stúdióval és 8 családi szobával rendelkezik. A szobák mindegyike
légkondicionált (július 1-től augusztus 31-ig térítésmentesen, júniusban és szeptemberben térítés ellenében használható), televízióval, telefonnal és kis hűtőszekrénnyel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, teniszpálya, biliárd, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), széfbérlés a recepción, játékterem. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

153 100 Ft

All Inclusive

177 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.europahotelrodos.gr

(00 30) 224 103 6600

Csomagárak Ft/fő repülővel

EUROPA   

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Rodosz belvárosától kb. 1 km-re, a kavicsos strandtól kb. 80 m-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re fekszik. A környéken számos üzlet, étterem, bár és ajándékbolt található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

149 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Szállás példa

RE

Szobák: A hotel szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence gyermekmedence résszel, vízi sportok a tengerparton, WiFi csatlakozási
lehetőség, autó- és kerékpárbérlés. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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www.marisolhotel.gr (00 30 224 102 4333)

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

182 300 Ft

Félpanzió

191 500 Ft

All inclusive

206 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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MARISOL (EX. LOMENIZ)    
Fekvése: A Marisol szálloda Rodosz városában található a központtól kb. 1,5 km-re, kb. 17 km-re a rodoszi nemzetközi repülőtértől és mindössze kb. 100 méterre a tengerparttól, melyhez egy úton keresztül
kell lemenni. A közelben számos szórakozási lehetőség adott.
Szobák: A Marisol szálloda 205 ízlésesen berendezett szobáinak mindegyike légkondicionálóval, televízióval, rádióval, hűtőszekrénnyel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence napernyőkkel és napágyakkal felszerelt, masszázs, kávézó,
szobaszerviz, 24 órás recepció, bicikli- és autóbérlés, bérelhető széf, biliárd, játékszoba, karaoke, internet csatlakozási lehetőség, lovaglás, szörf. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa
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www.goldenodyssey.gr

(00 30) 224 105 6401

GOLDEN ODYSSEY    
Fekvése: A szálloda a sziget egyik legszebb részén, a Kolymbia Beach-en található, a repülőtértől és a fővárostól
egyaránt kb. 25 km-re. A hotel az üdülőfalu központjáról kb. 650 m-re fekszik, ahol számos szórakozóhely, étterem,
üzlet várja a vendégeket. A tengerpart távolsága kb. 1 km, ahova rendszeresen közlekedő buszjárat indul.
Szobák: A szálloda 150 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált (06.15. - 09.15. között), televízióval,
rádióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, valamint bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A négyágyas szoba egylégterű standard szoba 2 ággyal és 2 pótággyal. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, videójátékok, szórakoztató programok.
Hetente egyszer görög est a szállodában. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

192 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.kolymbiasky.gr (00 30) 224 105 6271

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

204 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Fekvése: A szálloda Kolymbia városában fekszik, Rodosz várostól kb. 25 km-re. Az aprókavicsos-homokos tengerpart a hoteltől kb. 150 m-re található.
Szobák: A hotel 112 modern berendezésű szobával rendelkezik, melynek mindegyike légkondicionált,
televízióval, WIFI csatlakozási lehetőséggel, telefonnal, kis fürdőszobával felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A négyágyas szoba egylégterű standard szoba 2 ággyal és 2 pótággyal.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Recepció, terasz bár, TV sarok, étterem, medence melletti bár, snack bár és üzlet található a hotelben. Ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi területeken. Külső medence elkülönített
gyermek résszel, napozóágyakkal és napernyőkkel, valamint a kertben teniszpálya, asztalitenisz és gyermek játszótér is bővíti a szolgáltatások körét. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu
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TOP

www.cathrinhotel.gr

(00 30) 224 108 5080

CATHRIN    
Fekvése: A szálloda Ladiko kikötőjétől kb. 650 m-re, a híres Anthony Quinn kikötőtől kb. 850 m-re fekszik.
A hotel Rodosz városától kb. 17 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re található.
Szobák: A szálloda szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, minibárral, bérelhető széffel,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, internet csatlakozási lehetőség, autóbérlés, gyermekmedence,
játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

213 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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www.sunshinevacationclubs.com

TOP

(00 30) 224 109 2411

Csomagárak Ft/fő repülővel

SUNSHINE RHODES    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A több épületből álló szálloda közvetlenül az aprókavicsos-kavicsos tengerparton fekszik,
Ialysoss központjától kb. 800 m-re, Rodosz központjától kb. 7 km-re, a repülőtértől kb 8 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

242 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Szobák: A hotel szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, teniszpálya, asztalitenisz, mini golf, strandröplabda, internet
csatlakozási lehetőség, kerékpárbérlés, gyermekmedence csúszdákkal, játszósarok, gyermekklub. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

További utazások és részletek:

Szállás példa
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Szállás példa

www.avrabeach.gr (00 30) 224 109 6284

AVRA BEACH    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Ixia Beachen fekszik, Rodosz várostól kb. 6 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 7
km-re. A hotel közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton helyezkedik el.

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Szobák: A szálloda 222, különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, valamint bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, teniszpálya, darts, asztalitenisz, röplabdapálya, strandröplabda,
biliárd, animációs programok, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

214 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Gyermek korhatár: 13 év

www.anubistravel.hu
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www.dionysos-hotel.gr

(00 30) 224 102 3021

DIONYSOS    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a sziget északkeleti részén a homokos-kavicsos tengerparttól kb. 250 m-re, Rodosz
városától kb. 4 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re fekszik csodálatos kertben.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel szobáinak mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási
lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel, tea és kávé készítési lehetőséggel, bérelhető széffel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (szauna, masszázs),
teniszpálya, vízi aerobic, asztalitenisz, esti show műsorok, vízi sportok a tengerparton, internet
csatlakozási lehetőség, mosoda, üzletek, autókölcsönzés, gyermekmedence. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

158 500 Ft

Félpanzió

201 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:
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www.blueseahotel.gr

(00 30) 224 108 5512

Csomagárak Ft/fő repülővel

BLUE SEA BEACH RESORT    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Faliraki közelében fekszik, a homokos tengerparttól kb. 10 m-re, Rodosz városától
kb. 12 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 8 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive
Superior

222 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szállás példa

AI

Szobák: A szálloda szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, mas�százs), fitneszterem, asztalitenisz, teniszpálya, focipálya, vízi sportok a tengerparton, internetsarok,
animációs programok, gyermekmedence, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

www.anubistravel.hu
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www.esperides-beach.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

235 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 30) 224 108 4200

ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT    
Fekvése: A gyermek és családközpontú szálloda Faliraki városától kb 3 km-re, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, Rodosz városától kb. 12 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re.
Szobák: A hotel ízlésesen berendezett szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, kis hűtővel,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, teniszpálya, mini golf, vízi sportok a tengerparton, internetsarok, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, autóbérlés, animációs programok, gyermekmedence csúszdákkal, játszótér, gyermekklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 15 év

Szállás példa
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Szállás példa

www.krestenpalace.gr

(00 30) 224 106 2714

KRESTEN PALACE    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a Kalitheai-öböltől északra fekszik, közvetlenül a tengerparton. Rodosz központjától
és Falirakitól egyaránt kb. 6 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re található a hotel. Helyi
buszjárattal könnyedén el lehet jutni Falirakiba, valamint Rodosz városába is.

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

Szobák: A szálloda 285 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrén�nyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, strandröplabda, asztalitenisz, minigolf, internet kapcsolat, konferenciaterem,
ajándéküzlet, autóbérlés, animációs programok, játékterem, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

232 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:
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www.blueskyhotel.gr

(00 30) 224 102 4091

BLUE SKY CITY BEACH    
Fekvése: A szálloda Rodosz város nyugati részén épült, a kavicsos tengerparttól (Psaropoula Beachtől)
kb. 50 m-re. A hotel a Casinótól és az Aquariumtól kb. 2 km távolságra, míg a repülőtértől kb. 15 km-re
helyezkedik el. A szálloda közelében számos szórakozási lehetőség várja a vendégeket.
Szobák: A hotel valamennyi szobája légkondicionált, televízióval, DVD lejátszóval, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral (térítés ellenében), valamint bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító
található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzfürdő), fitneszterem, WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén, konferenciaterem, ajándéküzlet, mosoda,
autóbérlés. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

171 700 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:
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www.bluehorizonhotel.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

183 400 Ft

All Inclusive

247 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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BLUE HORIZON PALM BEACH    
Fekvése: A szálloda Ialysos Beachen, közvetlenül a homokos-kavicsos tengerparton fekszik, Rodosz város
központjától kb. 8 km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re. A hotel közelében két neves vízi sport központ is működik, így a szálloda ideális választás a szörf szerelmeseinek.
Szobák: A szálloda szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), kis hűtőszekrénnyel, valamint bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító
található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, teniszpálya, strandröplabda, kosárlabda, vízilabda, lovaglás, vízi
sportok a tengerparton, szörf, internet valamint WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, autóbérlés,
gyermekmedence, játszótér, mini disco. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.rodospalladium.gr (00 30) 224 105 7300

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

278 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:
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RODOS PALLADIUM     
Fekvése: A szálloda Rodosz várostól kb. 8 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re fekszik, közvetlenül Kalithea kék zászlós tengerpartján.
Szobák: A hotel 377 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, DVD lejátszóval, rádióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel, és
bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, wellness szolgáltatások (szauna, masszázs, jakuzzi), fitneszterem,
aerobic, teniszpálya, asztalitenisz, röplabdapálya, kosárlabda, minigolf, biliárd, focipálya, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, üzleti szolgáltatások, üzletek, mosoda, videójátékok, animációs- és esténként zenés szórakoztató, tematikus programok, gyermekmedence, gyermekklub. A napozóágyak és napernyők a tengerparton
ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa
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www.atriumprestige.gr

(00 30) 224 104 4901/2/3

ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA RESORT     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A felsőkategóriás szálloda Lachania Beach közelében, közvetlenül a tengerparton fekszik, Rodosz városától és a nemzetközi repülőtértől kb. 1 óra autóútra.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda tágas és modern berendezésű szobái légkondicionálóval, televízióval, telefonnal, WiFi
csatlakozási lehetőséggel, minibárral, széffel, kávékészítéshez szükséges eszközökkel, a fürdőszoba
hajszárítóval és pezsgőfürdős fürdőkáddal felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, hidrofürdő, test- és bőrkezelések, masszázs), fitneszterem, szörf és búvároktatás, vízi sportok a tengerparton,
autóbérlés, animációs programok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

293 000 Ft

Félpanzió

375 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

TOP

Szállás példa

www.electrahotels.gr

(00 30) 224 109 2521

ELECTRA PALACE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a tengerparton helyezkedik el, Trianda strandjától kb. 20 m-re, Ialyssos körzetében, a
nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re, valamint Rodosz város központjától kb. 10 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 308 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), kis hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel, tea- és kávékészítéshez szükséges
eszközökkel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs), teniszpálya,
kosárlabdapálya, röplabdapálya, asztalitenisz, biliárd, internet kapcsolat, konferenciaterem, üzletek, mosoda, autóbérlés, könyvtár, olvasószoba, animációs programok, esti show műsorok, gyermekmedence,
mini- és tiniklub, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive
Superior

285 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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GÖRÖGORSZÁG / RODOSZ
FAKULTATÍV PROGRAMOK

AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG

SZIMI, AZ ÉGEI-TENGER ÉKSZERDOBOZA

Szeretné tudni, hogy...

Szeretné tudni, hogy...

…hol állt a világ Hét csodája közé számító Rodoszi kolosszus?

…hova tűnt Szimi egykori gazdagsága?

…milyen italra hívják meg a rodoszi arany ifjak azokat a magyar höl-

…milyen a tengeri szivacs és hogyan halásszák?

gyeket, akiket el szeretnének csábítani?

…mi az a tiropita?

…ki volt Diagoras, akiről a repülőteret elnevezték?

…milyen a Szimi-i rákocska és hogyan eszik a görögök?

Ha igen, tartson Velünk! Délutáni városnézés busszal és gyalogosan.

Ha igen, tartson Velünk! Az Égei-tengeren hajózva jutunk el a hajóácsa-

Az ókori városrésztől indulva a középkori negyeden keresztül jutunk

iról és szivacshalászairól híres szigetre, ahol a kolostoráról híres panor-

el a török bazársorig megismerkedve a sziget fővárosának több, mint

mitisz megtekintése után a fővárosban, Szimiben töltjük a délutánt.

2500 éves történelmével.
A NAPISTEN SZIGETE

MARMARIS, A VILÁG GYÖNGYSZEME

Szeretné tudni, hogy...

Szeretné tudni, hogy...

…hol élnek a szigeten törökök?

…mit jelent a meander vonal?

…a lepkék mi célból érkeznek minden évben a Pillangók völgyébe?

…miért van olyan sok aranybolt Törökországban?

…mi az a szuma?

…a svájci csokiba hol termelik a mogyorót?

…miért Lindosz a sziget leggazdagabb városa?

…mit jelentenek a színek és motívumok a török szőnyegeken?

…milyen fűszerek teremnek az út mentén?

Ha igen, tartson Velünk! Egy óra alatt eljuthat Ázsiába, a kelet mesés for-

Ha igen, tartson Velünk! Egész napos kirándulásunk, melynek során

gatagába, s itt a törökös vendégszeretet közepette ismerkedhet az arany-

a sziget egyedülálló természeti tájaival (a Pillangók völgye, Ataviros),

és ezüstművesek, a bőrdíszművesek csodálatos alkotásaival. A bazársor

legelbűvölőbb városával, Lindosszal és legpompázatosabb középkori

hangulata egyedülálló, ahol hideg almateával kínálják meg Önöket.

várával, Monolitosszal ismerkedünk meg, ízelítőt ad azokból a

(A kiránduláshoz útlevél szükséges!)

csodákból, melyek Héliosz Napistent is megbabonázták.

Megjegyzés:
Megjegyzés
www.anubistravel.huRum volupA fakultatív programok tájékoztatia nis inim as volorum vollupt
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elessimolum
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és et
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idegenet,
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Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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Kréta

Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum voluptatia nis inim as volorum vollupt
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elessimolum rest, totat.
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GÖRÖGORSZÁG / KRÉTA
TÖRTÉNELEM ÉS VÁROSOK

Ez a romantikus sziget Görögország legnagyobb és a Földközi-tenger

szórakozóhelyei is. A bárok sokféle stílusú zenével, programmal várják

ötödik legnagyobb szigete. Területe: 8331 km2, legmagasabb csúcsa:

a szórakozni, bulizni vágyó vendégeket, de a város közelében található

2456 méter, lakossága kb. 460 000 fő. A minosi kultúra hazája, a

tradicionális falvak a nyugalomra vágyóknak is kiváló pihenést ígérnek.

történelemből ismert nevén a Csodák szigete, mely napjainkban a

Hersonissos tengerpartja egyes helyeken homokos, máshol kavicsos,

sosem alvó, végtelen partik és tánc otthona, egyben Daidalos és

rengeteg lehetőséget kínál a vízi sportok kipróbálására, gyakorlására.

Ikaros szigete. A szigeten végighúzódó varázslatos fehér hegyek,

A város határán egy kisebb vízi vidámpark is található.

a tenger és a szárazföld olajfáival, narancsligeteivel és fűszernövényeivel
felejthetetlen kikapcsolódást biztosítanak. A sziget gazdag történelmi
emlékekben is: monostorok, kastélyok és szobrok, valamint az ókori
görög civilizáció romjai és történelmi helyszínei, mint pl. Knossos, a
Bembo szökőkút és a Rocca Al Mare erőd. Kréta legnagyobb városai
és üdülőhelyei: Heraklion, Chania, Rethymno, Agios Nikolaos és Sitia.

irányba. Nyugodt környezete, sekély, homokos tengerpartja miatt
elsősorban kisgyermekes családok, pihenésre vágyók keresik fel,
bár Gouves is bővelkedik tavernákban, bárokban és kávézókban. Az
üdülőfalu egyik partszakasza sziklás, ahol a tenger vize kicsit mélyebb.

ANALIPSI

Körülbelül félúton fekszik a főváros, Heraklion és a szórakozóhelyeiről

Analipsi egy hagyományos kis krétai falu, amely kb. 20 km-re található

hírhedt Hersonissos között, így mind a kultúra iránt érdeklődőknek,

Herakliontól és kb. 4 km-re Hersonissostól. Homokos, lassan mélyülő

mind a szórakozni vágyóknak alkalmas lehet ez a település.

strandokkal, kis terekkel, központjában üzletekkel, tavernákkal várja
az idelátogatókat. Tavernáiból esténként élőzene fokozza a görög
hangulatot, illetve hangulatos sétákat tehetünk a falucska terein.

STALIS
A Herakliontól kb. 33 km-re fekvő Stalis üdülőfalujában egyszerre
található meg a forgatag és a nyugalom. Széles, hosszan elnyúló

SISSI

homokos tengerpartja egyszerre lehet helyszíne egy nagy homokvár

Sissi Kréta észak-keleti részén elhelyezkedő hangulatos kis halászfalu,

építésének a családosok, gyermekkel érkezők számára vagy a vízi

mely Herakliontól kb. 42 km-re, Stalistól kb. 10 km-re helyezkedik el.

sportok kipróbálására, de természetesen csendes partszakaszain

A közelben található üdülőfalukhoz képest Sissi sokkal csendesebb,

azok is felüdülést sze-

ezért a nyugodt pihenésre vágyóknak ajánljuk. Családias tavernák,

rezhetnek,

bárok, üzletek, kisebb szállodák várják az idelátogató turistákat.

a tenger moraját és a

Megjegyzés:

napsütést

www.anubistravel.huRum volup1. NAP:
tatia
nis inim as volorum vollupt

MALIA
Malia pezsgő éjszakai életet nyújtó üdülőváros, mely Herakliontól 34
km-re fekszik. Hosszú, ho- mokos strandok, 24 órában nyitva tartó zenés
bárok, sokféle vízi sport lehetőség teszi népszerűvé, továbbá itt található
a négy nagy minószi palota egyike, a maliai palota, amely a várostól kb.
3 km-re helyezkedik el.
A Herakliontól kb. 25 km-re és a repülőtértől kb. 20 km-re fekvő
üdülővárosban

minden

akik

csak

szeretnék

élvezni. Stalis főutcáján
rengeteg

üzlet,

étte-

rem, kávézó található,
valamint

jó

néhány

bár és szórakozóhely
várja a fiatalokat és

HERSONISSOS
megtalálható,

ami

egy

fantasztikus,

felejthetetlen nyaraláshoz szükséges. Főutcáján egymást érik
a tavernák, a kávézók, az ajándéküzletek, egyszerre kínálva
ajándéktárgyakat és a krétai kultúra megismerését. Kellemes tengerparti
sétányát örökös forgatag jellemzi, itt találhatók a sziget leghíresebb
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GOUVES
Ez a csendes, békés üdülőfalu Herakliontól kb. 18 km-re fekszik, keleti

idősebbeket egyaránt.
Hersonissos közelsége
még szélesebb lehetőségeket kínál az éjszakai életre.

PROGRAM
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GÖRÖGORSZÁG / KRÉTA
FP

TOP

AI

EXCLUSIVE

www.stalis-hotel.gr/en/

(00 30) 289 703 3424

STALIS   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: Az 5 épületből álló szálloda Stalis településen található a homokos- aprókavicsos tengerparttól
kb 40 m-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 33 km-re. A közelben számos üzlet és étterem található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 96 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A különböző szobatípusok az öt épületrészben
külön találhatóak. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, ingyenes Wi-Fi csatlakozási lehetőség a recepción, wellness
szolgáltatások, fitneszterem. A különböző szolgáltatások egyes épületrészekben találhatóak. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

179 300 Ft

All inclusive

194 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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TOP

EXCLUSIVE

www.portoplazza.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

164 700 Ft

All Inclusive

183 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

PORTO PLAZZA   
Fekvése: A szálloda Hersonissos központjában, a homokos tengerparttól kb. 50 m-re, a sziget fővárosától és
nemzetközi repülőtértől kb. 25 km-re fekszik. A közelben számos szórakozási és bevásárlási lehetőség várja a
látogatókat.
Szobák: A hotel 93 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis
hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (szauna, szolárium, jacuzzi), fitneszterem,
biliárd, internetsarok, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), orvosi ügyelet, nemzetközi zenés programok a
medencénél, gyerekmedence, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda kizárólag felnőtt vendégeket fogad!

Szállás példa

www.anubistravel.hu

(00 30) 289 702 2220
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www.ariadnehotel.gr

(00 30) 289 703 1592

ARIADNE BEACH    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Stalis és Malia között fekszik, közvetlenül a homokos tengerparton, a heraklioni
nemzetközi repülőtértől kb. 32 km-re. Hersonissos kb. 6 km-re, golf klub pedig 7 km-re található. A
környéken számos étterem, bár és üzletek várják a vendégeket.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel többféle szobatípussal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz
tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, napozó terasz napágyakkal és napernyőkkel (térítés ellenében),
billiárd, asztalitenisz, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda egyes részein, gyermekmedence,
játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

190 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.palmbay-sisi.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

159 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 30) 284 107 1607

PALM BAY   
Fekvése: A Palm Bay hotel Sissiben található, kb. 40 km-re a nemzetközi repülőtértől. Sissi bámulatos tengerparti szakaszokkal, öblökkel rendelkezik, mely a turizmus ellenére mit sem veszített egyszerű halászfalu jellegéből. A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik, amihez kisebb homokos rész tartozik, a nagyobb homokos
strandtól kb.7-8 perc sétára helyezkedik el. A falu központja egy rövid sétával elérhető, ahol számos taverna és
üzlet várja a vendégeket. Elsősorban a nyugalomra, pihenésre vágyó utasainknak ajánljuk ezt a görög stílusban
épült, csodálatos virágokkal és pálmafákkal teli kertben fekvő hotelt.
Szobák: A szálloda szobái légkondicionálóval (térítés ellenében), televízióval, telefonnal és bérelhető széffel felszereltek. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, kávézó, medence, ingyenesen használható napozóágyak és napernyők
a szálloda területén, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda egyes közösségi részein, bérelhető széf
a recepción, parkolási lehetőség, csodálatos kert függőágyakkal. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Szállás példa

Gyermek korhatár: 13 év
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Szállás példa

www.maliamare.gr

(00 30) 289 703 1809

MALIA MARE   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Malia városában található, a heraklioni nemzetközi repülőtértől kb. 32 km-re, Hersonissos városától pedig kb. 7 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 35 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált (térítés ellenében), telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, jakuzzi, ingyenesen használható napozóágyak és napernyők a
szálloda területén, internetsarok és ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi területeken, tévészoba, orvosi ügyelet, mosoda. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

127 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

RE

FP

Szállás példa

www.hara-ilios.gr

TOP

(00 30) 289 704 2740

HARA ILIOS    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Gouves település Kato nevű részén fekszik, a homokos tengerparttól kb. 150 m-re, míg a
nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 67 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, telefonnal, ingyenes
WiFi csatlakozási lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító
található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, napozóágyak és napernyők, internetsarok valamint ingyenes WiFi
csatlakozási lehetőség a közösségi területeken, orvosi ügyelet, mosoda, autó-, motor- és kerékpárbérlés, gyermekmedence, játszótér, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

172 400 Ft

Félpanzió

205 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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www.erihotels.gr/beach/hotel

(00 30) 289 702 1180-1

Csomagárak Ft/fő repülővel

ERI BEACH & VILLAGE    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Hersonissos közelében, közvetlenül a tengerparton fekszik, a heraklioni nemzetközi
repülőtértől kb. 25 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

215 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék gyermekmedence résszel, step aerobic, vízi torna, vízilabda,
strandröplabda, teniszpálya, biliárd, darts, internetsarok, gyermekklub. A közelben számos vízi sport lehetőség várja a vendégeket. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel 580 szobával és apartmannal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
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EXCLUSIVE

www.palmerahotel.gr (00 30) 289 702 2481

PALMERA BEACH    
Fekvése: Az öt épületből álló szálloda Hersonissos központjában, közvetlenül a homokos-köves tengerparton fekszik, kb. 25 km-re Heraklion nemzetközi repülőtértől. Környezetében számos üzlet, ajándékbolt, taverna, bár és egyéb szórakozási lehetőség is található. Mivel Hersonissos központja elsősorban
éjszakai életéről híres, így remek választás lehet fiatal, szórakozni vágyó utasoknak.
Szobák: A hotel 136 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, kis hűtőszekrénnyel, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel és bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként
szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bár, medence, ingyenesen használható napozóágyak és napernyők a szálloda területén, wellness szolgáltatások (törökfürdő, szauna, masszázs, gőzfürdő, kezelések), fitneszterem,
biliárd, WiFi csatlakozási lehetőség. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda kizárólag felnőtt vendégeket fogad!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

196 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.residencevillas.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

187 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 30) 289 703 2486

Szállás példa

FP

Árak Ft/főVILLAS
repülővel & APARTMENTS    
RESIDENCE
Fekvése: Az igényes apartmanok Stalis központjában fekszenek, Kréta egyik legszebb és legnagyobb
tengerpartjától kb. 30 m-re, a heraklioni nemzetközi repülőtértől kb. 30 km-re. A környéken számos
étterem és bár található.
Szobák: A 42 igényesen berendezett apartman mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
hűtőszekrénnyel, kávékészítési lehetőséggel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és
a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, internetsarok, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda
egyes részein, bérelhető széf, szobaszerviz, mosoda, csomagszoba. Egyes szolgáltatások csak külön
térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

www.erihotels.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel

AQUA SUN VILLAGE    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Hersonissos közelében fekszik, a tengerparttól kb. 800 m-re, a heraklioni nemzetközi
repülőtértől kb. 25 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

194 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A hotel többféle szobatípussal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, hűtőszekrénnyel, széffel (térítés ellenében), a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék, csúszdák, step aerobic, vízi torna, strandröplabda, teniszpálya,
asztalitenisz, darts, gyermekmedence, játszótér. A közelben kialakított strandokon számos vízi sport
lehetőség várja a vendégeket. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

AI
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AI

Szállás példa

www.elmisuites.com (00 30) 289 702 5030

PORTO GRECO VILLAGE (ex. ELMI SUITES)    
Fekvése: A több épületrészből álló szálloda Hersonissos városában fekszik, a városközponttól kb. 700
m-re, ahol számos szórakozási és bevásárlási lehetőség várja a látogatókat. A hotel a tengerparttól kb.
50 m-re, míg a heraklioni nemzetközi repülőtértől kb. 30 km-re található.
Szobák: A szálloda összesen 285 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, kis hűtőszekrénnyel (térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medence, gyermekmedence, napernyők és napozóágyak a szálloda területén térítésmentesen vehetők igénybe, a tengerparton térítés ellenében, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, biliárd, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a
lobbyban, gyermekklub, esti szórakoztató programok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

250 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

Szállás példa

www.diogenisbluepalace.com

(00 30) 289 704 3240

DIOGENIS BLUE PALACE    
Fekvése: A szálloda Gouves városban fekszik, a nemzetközi repülőtértől kb. 20 percre. A hotel saját
tengerparti szakasszal rendelkezik.
Szobák: A szálloda 70 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrén�nyel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, szépségszalon, masszázs, billiárd, kerékpárbérlés. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All inclusive

233 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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www.hersotels.gr

(00 30) 289 702 2501

Csomagárak Ft/fő repülővel


Árak Ft/fő repülővel
HERONISSOS

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Hersonissos belvárosában fekszik, a tengerparttól néhány méterre, a nemzetközi
repülőtértől kb. 25 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

173 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

Szállás példa

AI

Szobák: A hotel többféle szobatípussal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, masszázs, billiárd, asztalitenisz, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a
szálloda egyes részein, internetsarok. A közelben kialakított strandokon számos vízi sport lehetőség
várja a vendégeket. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

www.hersotels.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel

HERSONISSOS PALACE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda a sziget fővárosától Herakliontól kb. 25 km-re fekszik. A hoteltől Hersonissos központja egy pár perces sétával elérhető, a tengerpart csupán 60 m-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

212 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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Szobák: A szálloda 150 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, külső és belső medence, wellness szolgáltatások (masszázs, szauna),
fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, internet, konferenciaterem, üzleti szolgáltatások, mosoda.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

AI
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Szállás példa

www.hersotels.gr

(00 30) 281 022 1805

HERSONISSOS MARIS    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Herakliontól kb. 25 km-re keletre helyezkedik el, Analipsi területén, a tengerparttól csak a parti
út választja el. A heraklioni repülőtértől kb. 14 km távolságra fekszik.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel több, mint 200 szobával és lakosztállyal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található.
A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon!
A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: : Éttermek, bárok, külső és belső medence, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs),
fitneszterem, teniszpálya, biliárd, asztalitenisz, internet és ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda egyes
részein, konferenciaterem, üzleti szolgáltatások, mosoda, autó-, motor- és kerékpárbérlés, folklór est, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

200 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

AI

TOP

Szállás példa

www.gouvespark.gr

(00 30) 289 704 3300

GOVES WATER PARK     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A több épületből álló szálloda Gouves város csendes és nyugodt részen fekszik, a homokosaprókavicsos tengerparttól kb 350 m-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 19 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel 263 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis
hűtőszekrénnyel (térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

194 200 Ft

Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, csúszdák, wellness kezelések, billiárd, ingyenes WiFi csatlakozás
a szálloda egyes részein, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. A közelben számos vízi sport lehetőség
várja a vendégeket. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

Gyermek korhatár: 12 év

A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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GÖRÖGORSZÁG / KRÉTA

www.ikarosvillage.gr

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

331 700 Ft

All Inclusive

418 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

IKAROS BEACH RESORT & SPA     
Árak Ft/fő repülővel

Fekvése: A luxusszálloda Malia városközpontjától kb. 2 km-re, a repülőtértől kb. 35 km-re, közvetlenül
a homokos tengerparton fekszik. A hoteltől kb. 500 m-re buszmegálló található, ahonnan a vendégek
könnyen eljuthatnak a környező településekre.
Szobák: A 247 szobával rendelkező szálloda egy főépületből és kisebb bungalókból áll. A szobák mindegyike
légkondicionált, televízióval, telefonnal, ingyenes WiFi kapcsolattal, kis hűtőszekrénnyel (térítés ellenében),
széffel, valamint tea- és kávékészítéshez szükséges eszközökkel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, ingyenesen használható napozóágyak és napernyők a szálloda
területén és a tengerparton, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, jakuzzi), fitneszterem,
teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, internetsarok, üzletek, autóbérlés, játékterem, animációs programok,
esti szórakoztató programok, élő zene, gyermekmedencék csúszdákkal, játszótér, gyermekklub. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

FP

UAI TOP

www.aldemar-resorts.gr

(00 30) 289 702 7200

Csomagárak Ft/fő repülővel

ROYAL MARE     

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A luxusszálloda Hersonissos közelében, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton fekszik, a
heraklioni nemzetközi repülőtértől kb. 23 km-re

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

280 700 Ft

Ultra All
Inclusive

377 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 30) 289 703 1268-9

Szobák: A hotel többféle igényesen berendezett szobatípussal rendelkezik, amelyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, hűtőszekrénnyel, széffel, a fürdőszoba hajszárítóval
felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a
weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, medencék, díjnyertes thalasso és spa központ, teniszpálya, asztalitenisz,
mini golf, vízi sportok a tengerparton, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség a szálloda egyes részein. Egyes
szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

Ellátás

AI

Szállás példa

FP

GÖRÖGORSZÁG / KRÉTA
FP

AI

TOP

Szállás példa

www.aldemarknossosroyal.gr (00 30) 289 702 7400

KNOSSOS ROYAL     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A hatalmas területen elhelyezkedő közvetlen tengerparti szálloda Anissaras településen fekszik, kb.
1,5 km-re Hersonissos városától és kb. 25 km-re a heraklioni nemzetközi repülőtértől.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel, kis
hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély
vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Éttermek, bárok, kávézó, medencék, szauna, fitneszterem, asztalitenisz, teniszpályák, squash,
biliárd, minigolf, internet csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, animációs programok és esti show műsorok,
gyermekmedencék, csúszda, gyermekklub, mini disco, játszótér, játékszoba, gyermekfelügyelet. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

268 800 Ft

All Inclusive

323 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.stellapalace.gr

(00 30) 289 702 9090

STELLA PALACE     

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda a sziget fővárosától kb. 20 km-re található, Analipsi területén, Hersonissos közelében. A
hotel saját tengerparti szakasszal rendelkezik.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A több épületből álló üdülőkomplexum összesen 206 különböző típusú szobával és lakosztállyal
rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető
széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, ingyenesen használható napozóágyak és napernyők a szálloda
területén és a tengerparton, spa szolgáltatások (szauna, masszázs), teniszpálya, minigolf, strandröplabda,
kosárlabdapálya, asztalitenisz, biliárd, internetsarok, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), mini
market, mosoda, animációs programok, esténként élőzene, gyermekmedence, játszótér, gyermekfelügyelet
(térítés ellenében), gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

All Inclusive

344 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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GÖRÖGORSZÁG / KRÉTA
FAKULTATÍV PROGRAMOK

KNOSSOSI PALOTA ÉS IRAKLION

KRÉTAI EST

A kirándulás során ellátogatunk a mitológiából ismert palotába és la-

Folklórprogramunkhelyszíneegyigazikiskrétaifaluahegyekközött.Megérke-

birintusba, Minotaurusz lakhelyére, amely egyben helyszíne volt Theseus

zésünk örömére egy helyi italkülönlegességgel várnak bennünket. A svédasz-

és Ariadné szerelmének, valamint Daidalos és Ikarusz történetének is.

talos vacsora során helyi ételeket, italokat, desszerteket kínálnak nekünk.

Bejárjuk az ásatási terület nagy részét, szinte a teljes palotát. Ezt követő-

A vacsora felszolgálásával egy időben elkezdődik a folklór műsor is, melyet

en egy rövid buszos és egyéni gyalogos városnézés következik a sziget

profi zenészek és táncosok mutatnak be a vendégeknek.

fővárosában, Iraklionban.

SANTORINI

SPINALONGA

A program során az egyik legcsodálatosabb és leghíresebb görög szigetre,

Egész napos túránk során ellátogatunk a festői szépségű Mirabello öbölbe,

Santorinire látogatunk. Hajóval utazunk Athinosba, a sziget kikötővárosába

ahonnan hajóval utazunk Spinalonga szigetére (amennyiben az időjárás

(a hajó indulása az időjárás függvényében változhat).

engedi). Megismerkedünk a sziget történetével, az itt élt emberek életével.

A szigeten eltöltött idő alatt ellátogatunk Oiába és Fírába a sziget fővá-

Ezt követően egy természetvédelmi övezetbe hajózunk, itt egy csodálatos

rosába is. A nap folyamán fürdőzésre is van lehetőség, valamint közö-

homokos tengerparton élvezhetjük a napsütést és a fürdőzést. Amíg mi

sen és egyénileg is megtekintjük Santorini kis városainak szűk utcáit,

pihenéssel töltjük időnket, addig a hajó kapitánya és legénysége hagyomá-

gyönyörű és hangulatos kék tetős fehér házait, melyek bizonyára örök

nyos görög ételt készít számunkra, amit egy piknik keretében fogyasztunk

élményül szolgálnak.

el. A program során eljutunk a keleti part kikötő városába, Agios Nikolaosba is, ahol megtekinthetjük a 60-70 m mélységű feneketlen tavat.

Megjegyzés:
Megjegyzés
www.anubistravel.huRum volupA fakultatív programok tájékoztatia nis inim as volorum vollupt
tató árairól és részletes tartalatquidem quas enissit ut asi alis et
máról kérjük, érdeklődjenek koleicienihil incta id modi voluptam
légáinknál,
honlapunkon,
vagy
elessimolum arest,
totat.

bármelyik partnerirodánknál! A
Osam, et quiscid mi, est quiditi
végleges programokról és árakstiatem que corum aut aut aut acias
ról
a quias
helyszínen
et, et
et fugiaidegenvezetőnknon consed ut
nél
kaphatnak
felvilágosítást.
laut as
comnient a volum
cullore
Apelenime
külföldiet partnerünk
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aullamen
jogot imolupta
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Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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Mallorca

SPANYOLORSZÁG / MALLORCA
TÖRTÉNELEM ÉS VÁROSOK
A sziget úgy fest, mintha két nagy darabot kikanyarítottak volna belőle,
hogy abból alakítsák ki Bahia (öböl) de Alcudiát észak-keleten és Bahia
de Palma-t délnyugaton. A sziget nyugati oldalán végighúzódó Sierra de
Tramuntana hegyvonulata óvja a szigetet az északi szelektől. A sziget
közepe a leglaposabb rész. Nyilvánvaló, hogy a turizmus Mallorca legfőbb bevételi forrása, de azért nem függ teljes egészében a turisták tömegétől. A sziget belső területein a teraszos földműveléssel, amit több
mint ezer évvel ezelőtt alakítottak ki, még ma is különféle gabonafajtákat termesztenek, valamint itt van Spanyolország cipőkészítő iparának
egyik központja is. Palma de Mallorca a legfőbb szolgáltató központ, és
a Baleárok politikai fővárosa. A Baleár-szigetek Autonóm Közösségének kormánya és parlamentje szintén ebben a városban kapott helyet,
ahol a várostervezéssel, turizmussal és közlekedéssel kapcsolatos legfőbb döntéseket hozzák. Nagy mulasztás lenne egy mallorcai tartózkodás alkalmával végig a szálláshely közelében maradni, hiszen a sziget
rendkívül változatos, és korántsem mindenhol zsúfolt és kiépített. Igencsak érdemes felkutatni Mallorca rejtettebb zugait is. A legfőbb jutalom
az, hogy az ember maga fedez fel eldugott öblöket, strandokat, amikről
talán még a turistairodák sem tudnak.

római kori emlékek ejtik rabul.
PLAYA DE PALMA
A homokos tengerparton kb. 6 km hosszan húzódó üdülőövezet központja Playa de Palma, mely üzletsorok és szórakozóhelyek színes kavalkádja. A hely hangulata mindenkit magával ragad és táncra csábít. Érdemes
a pezsgő éjszakai életet is megnézni a parton közlekedő kisvasútról.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
KÜLKÉPVISELET:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége:
28010 Madrid, C./ Fortuny, 6. 4 Izda.
Telefon: (00 34) 91 413 7011

PALMA DE MALLORCA

Magyar Köztársaság Konzulátusa:

Palma de Mallorca sziget és az egész Baleárok fővárosa, egy hatalmas,
kifinomult, kozmopolita város. A csodálatos, rejtett öbölben épült Palma
városa az egész szigetcsoport közigazgatási, hivatali és turisztikai központja, valamint jelentős tengerészeti gócpont. Itt találjuk a legelőkelőbb
szállodákat, éttermeket, szórakozóhelyeket és a hírességek otthonait.
Palma városát a rómaiak alapították, a mohamedán időkben kulcsfontosságú város volt, majd amikor a keresztény seregek a 13. században
meghódították és az Aragóniai Királyság része lett, jelentősége egyre nőtt.
A város mindig is egy földközi-tengeri csomópont volt, és az idelátogatónak nyilván szemet szúr az az itáliai hatás, ami a várost virágkorában,
a 14-15. század éveiben érte. A városnak 3 elkülöníthető része van. Az
egyik a régi negyed, más néven Óváros, ami századunk elejéig körül
volt falazva, ennek a katedrális a központja. Az öböl mentén nyugatra
találjuk a modern, új várost. A harmadik városrész a kikötő és a sétálónegyed, a Paseo Maritimo, közvetlenül a katedrális alatt, magában az
öbölben. Sportolási lehetőségek: Palmán az egyik legnépszerűbb sport
a vitorlázás, a jachtklubok a kikötőben vannak.
A legtöbb szálló és üdülőközpont szinte minden sportlehetőséget kínál,
ezenkívül információval szolgál a vitorlázással, szörfözéssel, vízisízés-

28016 Madrid, C./ Avenida Diagonal, 477, piso 19/B.

sel és egyéb sportágakkal kapcsolatban.
EL ARENAL
El Arenal főtere minden héten kirakodóvásárral várja az érdeklődőket,
a központjában lévő éttermekben, szórakozóhelyeken és üzletekben
pedig lehetőség nyílik a spanyol konyha remekeinek megízlelésére, kikapcsolódásra és vásárlásra.

PROGRAM
1. NAP:
Budapest-Mallorca: Elutazás Mallorcára charter repülőjárattal. Érkezés után transzfer a szállodába. Szállás Mallorcán.
2-7. NAP:
Mallorca: Fakultatív programlehetőségek: Szigettúra, Sárkánybarlang kirándulás, Formentor-félsziget, Marineland, AquaCity, stb. Szállás Mallorcán.
8. NAP:
Mallorca-Budapest: Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
166

ALCUDIA
Alcudia Mallorca egyik kedvelt üdülőhelye, amely a sziget északi részén található, Palma De Mallorcától kb. 60 km-re. Hosszú, homokos
strandjaival ideális gyermekes családok részére. Éttermek, bárok, üzletek sokasága várja az idelátogatókat, továbbá az aquapark és a labirintus-park is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Óvárosát mór
stílusú falak veszik körbe, szűk utcácskáin a sétálókat szép épületek,

Telefon: (00 34 ) 93 405 1950
Telefon: (00 34 ) 93 405 3453
Spanyol Nagykövetség és Konzulátus:
Budapest Eötvös u. 11./B.
Telefon: 342 9992
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz képest nincs eltérés.
HÁLÓZATI ÁRAM: 220 V, a konnektorok megfelelnek a szabványméretnek.
NYELV: Az egész ország területén a kasztíliai spanyolt beszélik, de
Mallorcán használják a katalán egyik változatát, a mallorcai spanyolt is,
az úgynevezett mallorquín-t.
VALLÁS: A helybéliek rendkívül vallásosak (98% katolikus). Évente tízezrek zarándokolnak a lluci kolostorba is. Érdemes egy misére beülni akár
a kolostorba, akár a palmai katedrálisba (megfelelő öltözetben!).
PÉNZNEM: Euró, 1 euró = kb. 335 Ft.
BANKKÁRTYÁK: A nagyobb üdülőhelyeken bank automaták állnak rendelkezésre, de érdemes egyszerre nagyobb összeget felvenni. A hitelkártyák
használata szállodákban, üzletekben, éttermekben egyre elterjedtebb.
UTAZÁS: Utasainkat Mallorcára charter repülőjárattal, turista osztályon utaztatjuk. Az utazásnál vegyék figyelembe a 20 kg személyenként
feladható poggyász súlyhatárt. A repülési idő: kb. 2 óra 40 perc. A légitársaság járatainak indulási időpontjai változhatnak. A menetrendváltozásokért az Anubis Travel felelősséget nem vállal. A transzferek és
programok lebonyolítása légkondicionált buszokkal történik. (Programtól függően lehet még sétahajó és nosztalgia vonat is.)
ÚTIOKMÁNYOK: Magyarország uniós csatlakozása óta a magyar állampolgárok útlevelükkel vagy személyi igazolványukkal léphetnek be
Spanyolország területére. A zökkenőmentes, gyors határátkelés érdekében – különös tekintettel a tavaszi- nyári hónapokra – tanácsos az útlevelüket is magukkal vinni. A szállodákban pár napra elkérhetik az útlevelet
vagy a személyi igazolványt.
BORRAVALÓ: A bárokban és éttermekben a számla összegének
kb.10-15%-a, melyet általában távozáskor illik fizetni.

SPANYOLORSZÁG / MALLORCA
HELYI SZOKÁSOK/ÖLTÖZKÖDÉS: Figyeljünk a mértéktartó öltözködésre, ha nyilvános helyre megyünk. A vacsorához sok szálloda alkalomhoz illő öltözködést ír elő (pl.: férfiaknak hosszú nadrág). Templomok, kolostorok látogatásakor ügyeljen a megfelelő öltözékre.
ELLÁTÁS: A programban szereplő ellátás mindig a szálloda leírás mellett szerepel. A felszolgált étel jellegét (felszolgálás, svédasztal) mindig
az adott szálloda határozza meg. Az étkezésekhez semmilyen ital nem
jár, kivétel a reggelihez tea, kávé és gyümölcslé.
SZÁLLÁS: Európai színvonalú szállások. Azonos kategórián belül a
szállodaváltoztatás jogát fenntartjuk!
SZOBÁK: A szobák elosztása a szállodák kizárólagos joga. Néhány
esetben az egyágyas szoba kisebb lehet a normálnál, míg a háromágyas
szoba normál esetben egy kétágyas szoba pótággyal, ami kisebbé teszi
a szobát 3 ember számára, ezért 1 gyermekes család részére ajánlott.
A szobákat általában 14 óra után lehet elfoglalni és legkésőbb 10 óráig kell elhagyni. Korábbi érkezés, későbbi indulás esetén csomagjaikat
csomagszobában helyezik el.
GYERMEKKEDVEZMÉNYEK: Gyermekkedvezményt (a részvételi díjból és a fakultatív programokból) csak azok a gyermekek kapnak, akik
az utazás befejezéséig még nem töltötték be 12. életévüket (szállodától függően a gyermekkedvezmény esetenként 13 illetve 14 éves korig biztosított.). Gyermek elhelyezése mindig szülőkkel egy szobában,
pótágyon történik. Speciális, ettől eltérő gyermekkedvezmények egyes
szállodák részletes leírásaiban külön feltüntetésre kerülnek.
EGÉSZSÉGÜGY: Az utazás izgalma, a hirtelen megváltozott időjárás
és étkezési szokások miatt kisebb gyomorpanaszok léphetnek fel.
Megelőzés:
• nagy melegben, napon jéghideg ital fogyasztása nem ajánlott;
• melegből, ha tehetjük, ne lépjünk be légkondicionáló által nagyon lehűtött helyiségbe;
• ne igyon csapvizet! (az italokba tett jeget nem csapvízből készítik);
• ne egyen meg olyat, amit nem kíván;
• bármilyen panasszal azonnal forduljon az idegenvezetőhöz!
A Földközi-tengerben, fürdőzéskor védekezzenek a medúzák csípésétől
és a tengeri sünök tüskéitől műanyag lábbelikkel, csípés esetén pedig
azonnal forduljanak orvoshoz.
ORVOS, GYÓGYSZERTÁR: A gyógyszertárat Farmaciának hívják, melyek bejáratánál található egy kiírás, hogy éjjel éppen melyik ügyeletes.
Ne felejtsenek el számlát kérni! Ha elkerülhetetlen az orvos kihívása,
tájékoztassák az idegenvezetőt, ő majd intézkedik.
ÉGHAJLAT: Spanyolország időjárása mediterrán jellegű, hosszú forró
nyárral, enyhe téllel és kevés csapadékkal. Mallorcán évente átlagosan
2600 órát süt a nap. A nyári hónapokban a hőmérséklet 30-35°C körül
van. A fejünket mindig takarjuk be, nehogy napszúrást kapjunk. A napozás a déli órákban kerülendő!
VÍZHŐMÉRSÉKLET: A Földközi-tengernél a víz csak nyáron alkalmas
úszásra, máskor meglehetősen hideg.

lekedik 10-15 perc gyakorisággal, melyekre a jegyet a buszon, a sofőrtől lehet megvásárolni. 1 menetjegy ára kb. 1,1 euró. A taxi társaságok
fix tarifákkal dolgoznak.
JÁRMŰBÉRLÉS: Autóbérléshez elegendő magyar jogosítvány, nem
kérik a nemzetközit, de a feltételek megegyeznek a magyarral. (Pl.:
nagymotort csak megfelelő jogosítvány tulajdonában lehet kölcsönözni.) Fokozottan ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására (különös tekintettel a gyorshajtásra és a szabálytalan parkolásra), mivel a
kiszabott bírság jelentősen meghaladhatja az otthon megszokott büntetési tételeket. Vita és fellebbezés ritkán jár eredménnyel.
ÜNNEPEK: A mallorcaiaknak elég sok ünnepe (fiesta) esik a nyári időszakra. A hivatalok és néhány üzlet ilyenkor zárva tart. A pontos időpontokról, helyszínekről érdeklődjenek az idegenvezetőnél.
TELEFONÁLÁS: Magyarország száma: 00 36 + körzetszám + hívott
szám. A saját mobiltelefonnál olcsóbb, ha utcai fülkéből, telefonkártyával vagy érmével telefonálunk.
POSTA: A szigeten postát keresni felesleges, képeslapot és bélyeget
a szállodák recepciójától kezdve a legkisebb üzletekig mindenhol árulnak. A felbélyegzett képeslapokat leadhatjuk a recepción vagy bedobhatjuk az utcákon is megtalálható, sárga CORREOS feliratú postaládákba.
SPANYOL KONYHA: Mallorca az a hely, ahol el kell felejteni a diétát!
Ételeiket sok zöldséggel, valamint olívaolajjal készítik, kedvelik a sertéshúst, a tenger gyümölcseit, valamint a bárányt és a szárnyasokat is.
Gyakran ízesítenek mazsolával, mandulával, pínea maggal. Imádják az
édességet. A spanyolok télen du.2-3 óra, nyáron 3-4 óra körül ebédelnek. A vacsora pedig este fél 10 után bármikor kezdődhet.
TIPIKUS ÉTELEK: Paella (rizses, tengeri gyümölcsös étel), Pa amb
olí (ízletes és egészséges szendvics, melyet paradicsom, olívaolaj
és serranói sonka felhasználásával készítenek), Sobrassada (pikáns
sertéskolbász), Ensaimada (csavart, kelt tésztából készült sütemény,
többféle ízesítéssel), Tapas (főként kóstolókat, apró falatkákat jelent).
Az ínyencek megízlelhetik a mallorcai kapribogyót is.
ITALOK: A csapvíz nem ivóvíz! A buborékos ásványvizet agua con
gasnak hívják, a sima ásványvizet pedig agua sin gasnak. Vigyázzunk,
mert Spanyolországban a röviditalokat olyan mennyiségben szervírozzák, ami másutt tekintélyes adagnak számít.
Jellegzetes spanyol italok: különféle spanyol borok, sangría, hierbas
(gyógynövényből készült rövidital) és a palo (melynek alkotóeleme a
mandulahéj, a nádcukor és a szentjánoskenyérfa).
VÁSÁRLÁS: Palma de Mallorcát a bevásárolók paradicsomának is
szokták hívni. Mindenki talál az ízlésének megfelelő dolgokat. A hagyományos mallorcai ékszereket, vagyis az arany és ezüst fülbevalókat, fonott aranyzsinegeket, ami egykor ruhadíszként szolgált, a modern stílus
szerint átalakították, így gyakran különös, szép dolgokat találhatunk, sokszor olcsóbban, mint itthon. A hímzés és a szövés már régóta jellegzetes mallorcai kézi munkák. Az egyik legolcsóbb, eredeti baleári szuvenír,
ami kétségtelenül szokatlan, viszont kis helyen elfér, az a kézzel készített

BIZTONSÁG: Legyenek a szokásos mértékben óvatosak. Csak annyi
készpénz legyen Önöknél, amennyire valószínűleg szükségük lesz, az
értékeket és az útlevelet pedig tartsák a szálloda széfjében, a szobakulcsot pedig adják le a recepción. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a szállodákban a szobákból eltűnt értéktárgyakért nem vállalnak felelősséget. Ne hagyjanak semmit látható helyen az autóban, ha valahol
parkolnak, bár jobb, ha egyáltalán nem hagynak benne semmit. Nőknek
nem tanácsos egyedül autóstoppolni. Sok a zsebtolvaj, főleg az utcai
virágárusoktól óvakodjanak, ők ugyanis a virággal terelik el a figyelmet
a lopásról! A partra se vigyenek videokamerát vagy fényképezőgépet,
csak ha valaki állandóan szemmel tartja azokat!

agyagsíp. Ezeket siurell-nek hívják, és általában fej formájú, bár bika vagy

KÖZLEKEDÉS: A főváros és Playa de Palma között több buszjárat is köz-

tó.

ló formájú siurell-eket is árusítanak. Híresek még a mallorcai kerámiatermékek, üvegáruk és az olajfából készült ékszerek is. Ha tipikus mallorcai
ajándéktárgyra vágynak, feltétlenül látogassanak el Incába, ahol szebbnél szebb bőrárukat vásárolhatnak és Manacorba, a majorica gyöngyök
méltán híres városába. Itt megtekinthetik a gyártási folyamatot és garanciát kapnak a megvásárolt termékre (lásd fakultatív programok).
SZIESZTA: Általában 14-17 óra között zárva vannak az üzletek, viszont rendszerint este 21-ig nyitva vannak (a tengerparti üzletek pedig akár éjfélig is).
FÉNYKÉPEZÉS/FILMEZÉS: Film és fotócikk csaknem mindenhol kapha-
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www.hotelpalmamazas.com

(00 34) 971 441 862

Csomagárak Ft/fő repülővel

PALMA MAZAS  

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda El Arenal csendes részén fekszik, pár percre Mallorca legnagyobb csúszdaparkjától
(Aquacity). A tengerpart és a központ egy rövid sétával elérhető. A hotel a sziget fővárosától, Palma de
Mallorcatól kb. 15 km-re, a repülőtértől kb. 10 km-re található.

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

182 900 Ft

All Inclusive

206 100 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A szálloda 109 szobával rendelkezik, melyek mindegyike televízióval, telefonnal, bérelhető széffel
felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence gyermekrésszel, játékterem, tévészoba, WiFi csatlakozási
lehetőség (térítés ellenében), autó- és motorbérlés. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

FP

en.hotelmarbelmallorca.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

210 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

TOP

(00 34) 971 262 890

MARBEL   
Fekvése: A szálloda Can Pastilla településen található, a tengerparttól kb 250 m-re, míg a repülőtértől
kb. 3 km-re.
Szobák: A hotel összesen 66 szobával rendelkezik, a szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, napozóterasz tetőtéri medencével, TV-szoba, ingyenes WiFi csatlakozási
lehetőség, vízi sportok a tengerparton, autókölcsönző, konferenciaterem. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

Ellátás
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FP

TOP

Szállás példa

www.whalahotels.com

(00 34) 971 681 900

WHALA BEACH (ex. SAN DIEGO)   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda El Arenalban található, kb. 50 m-re a tengerparttól. Palma de Mallorcától
kb. 15 km-re, míg a repülőtértől kb. 7 km-re fekszik a hotel, amelynek közelében számos étterem, bár,
valamint szórakozóhely várja a vendégeket.
Szobák: A szálloda összesen 325 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, biliárd, WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, autóbérlés,
a tengerparton számos vízi sport várja a vendégeket. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

234 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Gyermek korhatár: 12 év

FP

AI

Szállás példa

www.bahia-principe.com/en

(00 34) 971 441 000

PINERO TAL   
Fekvése: A szálloda El Arenal központjában fekszik, a homokos tengerparttól kb. 250 m-re. A repülőtértől
kb. 8 km-re, a sziget fővárosától, Palma de Mallorcatól kb. 15 km-re található. A hoteltől mindössze pár perc
sétára üzletek, éttermek és szórakozóhelyek várják a vendégeket.
Szobák: A szálloda 198 szobájának mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal és bérelhető széffel
felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyermekmedence, szauna, szolárium (térítés ellenében), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, internetsarok, WiFi csatlakozási lehetőség a közösségi területen (térítés ellenében), mosoda,
autóbérlés, játékterem, animációs programok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum voluptatia
nis inim asFt/fő
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vollupt
Csomagárak
repülővel
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elessimolum
rest,
totat.
Ellátás
Kezdő csomagár/fő/héttől
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Osam,
et quiscid mi, est quiditi211 200 Ft
All Inclusive

235 500 Ft

stiatem que corum aut aut aut acias
et, Aetcsomagár
quias et fugia
non consed ut
tartalmazza:

a megadott
ellátással,
a repülőlauta szállást
as comnient
a volum
cullore
jegyeket, a transzfereket a repülőtér és a

pelenime
asCieni
utemporibus
et és
szállodaet
között,
a repülőtéri
illetékeket
az útlemondási biztosítást.

ullamen imolupta volorit que adic te
A csomagár nem tartalmazza:

eseaznumque
net ullam eum aliquautasbiztosítást.
mus
dic tem
et et landi
reri samet
További
utazások
és részletek:

www.anubistravel.hu

aut venditatio berspernatur audande
moluptatem iumentpratusam qui
169

ut lacia

169

SPANYOLORSZÁG / MALLORCA
FP

www.hotelmanaus.com

TOP

(00 34) 971 441 222

Csomagárak Ft/fő repülővel

MANAUS   

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda El Arenal településen, csendes, erdős területen fekszik, a tengerparttól kb. 600 m-re,
a nemzetközi repülőtértől kb. 8 km-re.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

186 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyerekmedence, WiFi csatlakozási lehetőség a lobbyban
(térítés ellenében), mosoda, szórakoztató programok hetente kétszer. Egyes szolgáltatások csak térítés
ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

Szobák: A hotel összesen 100 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral (térítés ellenében), bérelhető
széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
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FP

Szállás példa

www.d-hotels.es

(00 34) 971 443 455

JS PARADISE BEACH MUSIC HOTEL   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda El Arenalban található, kb. 200 m-re a hosszan elnyúló homokos tengerparttól.
A nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re, Palma központjától kb. 13 km-re fekszik.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A 7 emeletes hotel összesen 125 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal és bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna, masszázs),
kisméretű fitneszterem, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), orvosi ügyelet, kerékpár- és
autóbérlés, játékterem. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanziós

178 800 Ft

All Inclusive

198 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

Gyermek korhatár: A szálloda kizárólag felnőtt vendégeket fogad!

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.mllbayhotels.co.uk

(00 034) 902 091 576

CARIBBEAN BAY   

tatia
nis inim asFt/fő
volorum
vollupt
Csomagárak
repülővel
atquidem quas enissit ut asi alis et

Fekvése: A 2013-ban felújított hotel El Arenal központjában helyezkedik el, csupán 150 m-re a híres Arenal Beachtől. A szállodától a sziget fővárosa, Palma de Mallorca kb. 15 km-re, a nemzetközi repülőtér pedig kb. 10 km-re található. A hotel közelében számos étterem, üzlet és szórakozóhely várja a vendégeket.

eicienihil
id modi
voluptam
Kezdő incta
csomagár
kétágyas
szobában
elessimolum
rest,
totat.
Ellátás
Kezdő csomagár/fő/héttől

Szobák: A szálloda összesen 224 ízlésesen berendezett szobával rendelkezik. A standard szobák mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), és
bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban
szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

stiatem que corum aut aut aut acias

Szolgáltatások: Étterem, bár, hangulatos medence a tetőteraszon gyönyörű kilátással, WiFi csatlakozási
lehetőség (térítés ellenében), animációs programok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év
171

Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum volup-

All Inclusive
Osam,
et quiscid mi, est quiditi227 100 Ft

et, Aetcsomagár
quias et fugia
non consed ut
tartalmazza:

a megadott
ellátással,
a repülőlauta szállást
as comnient
a volum
cullore
jegyeket, a transzfereket a repülőtér és a

pelenime
asCieni
utemporibus
et és
szállodaet
között,
a repülőtéri
illetékeket
az útlemondási biztosítást.

ullamen imolupta volorit que adic te
A csomagár nem tartalmazza:

eseaznumque
net ullam eum aliquautasbiztosítást.
mus
dic tem
et et landi
reri samet
További
utazások
és részletek:

www.anubistravel.hu

aut venditatio berspernatur audande
moluptatem iumentpratusam qui

ut lacia
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http://hotel-beverly-playa.h-rez.com

(00 80) 097 33 42 26

Csomagárak Ft/fő repülővel

BEVERLY PLAYA   

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Paguera üdülővárosában épült, a sziget fővárosától Palma de Mallorcától kb. 25
km-re, míg a nemzetközi repülőtértől kb. 35 km-re található. A hotel közvetlenül a tengerparton fekszik,
csupán néhány percre a városközponttól. A közelben boltok, éttermek várják a vendégeket.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

236 000 Ft

All Inclusive

251 800 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa

FP

Szobák: A szálloda összesen 443 szobával rendelkezik, melyek mindegyike televízióval, telefonnal és
bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék, jakuzzi, szauna, fitneszterem, teniszpálya, asztalitenisz,
minigolf, biliárd, WiFi elérhetőség (térítés ellenében), ajándékbolt, mosoda, játékterem, gyermekmedence,
gyermekprogramok, gyermekfelügyelet, gyermekklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

www.saintmichel.net

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

212 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 34) 971 130 850

HSM DON JUAN   
Fekvése: A szálloda Magaluf településen, a homokos tengerparttól kb. 400 m-re, a sziget fővárosától kb.
15 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 22 km-re fekszik. A hotel közelében bárok, éttermek, bevásárlási
és szórakozási lehetőségek várják a vendégeket.
Szobák: A szálloda 7 emeleten összesen 182 modern berendezésű szobával rendelkezik, melyek
mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez
erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a
katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, masszázs, asztalitenisz, biliárd, internetsarok és WiFi
csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, mosoda, autó- és kerékpárbérlés, animáció és szórakoztató
programok, játékszoba, gyermekmedence, miniklub. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében
vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év
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Szállás példa

FP

GÖRÖGORSZÁG / RODOSZ

SPANYOLORSZÁG / MALLORCA
RE

FP

Szállás példa

www.roc-hotels.com

(00 34) 971 262 982

ROC LINDA   

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Can Pastillan fekszik, a tengerparttól kb. 350 m-re, a sziget fővárosától, Palmától
kb. 9 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 4 km-re.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A hotel összesen 189 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált,
televízióval, telefonnal, széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyermekmedence teniszpálya, minigolf, biliárd, darts, internet
csatlakozási lehetőség, autóbérlés. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

214 300 Ft

Félpanzió

220 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

FP

TOP

Szállás példa

www.roc-hotels.com

(00 34) 971 264 400

ROC LEO    

Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum voluptatia
nis inim asFt/fő
volorum
vollupt
Csomagárak
repülővel
atquidem quas enissit ut asi alis et

Fekvése: A szálloda Can Pastilla településen fekszik, kb. 100 m-re a több kilométer hosszan elnyúló homokos tengerparttól. A hotel a sziget fővárosától Palma de Mallorcatól kb. 10 km-re, míg a nemzetközi
repülőtértől kb. 5 km-re található.

eicienihil
id modi
voluptam
Kezdő incta
csomagár
kétágyas
szobában
elessimolum
rest,
totat.
Ellátás
Kezdő csomagár/fő/héttől

Szobák: A szálloda összesen 285 különböző típusú szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal és bérelhető széffel felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

stiatem que corum aut aut aut acias

Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyermekmedence, minigolf, darts, biliárd, íjászat, konferenciaterem, internetsarok, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), orvosi ügyelet, autóbérlés, animációs
programok. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Félpanzió
251 500 Ft
Osam,
et quiscid mi, est quiditi

et, Aetcsomagár
quias et fugia
non consed ut
tartalmazza:

a megadott
ellátással,
a repülőlauta szállást
as comnient
a volum
cullore
jegyeket, a transzfereket a repülőtér és a

pelenime
asCieni
utemporibus
et és
szállodaet
között,
a repülőtéri
illetékeket
az útlemondási biztosítást.

ullamen imolupta volorit que adic te
A csomagár nem tartalmazza:

eseaznumque
net ullam eum aliquautasbiztosítást.
mus
dic tem
et et landi
reri samet
További
utazások
és részletek:

www.anubistravel.hu

aut venditatio berspernatur audande
moluptatem iumentpratusam qui
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ut lacia
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www.hotelriutort.com

Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

212 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

RIUTORT   
Fekvése: A szálloda Arenalban fekszik, a tengerparttól kb. 200 m-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 7 km-re,
a sziget fővárosától, Palmától kb. 13 km-re.
Szobák: A hotel összesen 195 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, kis hűtőszekrénnyel (térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A
szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. Az egyágyas szobákhoz nem tartozik erkély! A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence gyermek résszel, wellness szolgáltatások (jakuzzi, szauna),
fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem. Egyes szolgáltatások
csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

FP

www.bqhotels.com

(00 34) 971 262 500

Csomagárak Ft/fő repülővel

APOLO    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A hotel Can Pastilla településen található, a tengerparttól csak egy út választja el. A szálloda Can
Pastilla strandjától kb 150 m-re, Palma de Mallorca városközpontjától kb. 12 km-re, míg a repülőtértől kb.
3 km-re fekszik.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

251 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
174

TOP

Szobák: A hotel összesen 144 szobával rendelkezik, a szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval,
telefonnal, bérelhető kis hűtővel, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák
többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, TV-szoba, WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében),
autókölcsönző. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

Csomagárak Ft/fő repülővel

(00 34) 971 265 150

Szállás példa

FP
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TOP

www.areneshotel.eu

(00 34) 971 260 750

LAS ARENAS   
Fekvése: A szálloda Can Pastilla településen található, a tengerparttól csak egy út választja el, a repülőtértől kb. 2 kmre. A közelben számos étterem és üzlet található.
Szobák: A hotel összesen 205 szobával rendelkezik, a szobák mindegyike légkondicionálóval, televízióval, telefonnal,
minibár (térítés ellenében), bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák többségéhez erkély vagy
terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, napozóterasz, spa szolgáltatások a közeli Hotel Nautic szállodában (100 m),
TV-szoba, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőség, szórakoztató programok hetente kétszer, autókölcsönző. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Árak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

220 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.bghotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

255 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 34) 971 262 776

JAVA    
Fekvése: A 2013-ban teljesen felújított szálloda Playa de Palman fekszik, kb. 80 m-re a tengerparttól. A sziget fővárosa, Palma de Mallorca kb.10 km-re, a repülőtér pedig kb. 5 km-re található. A közelben számos bevásárlási és
szórakozási lehetőség várja a vendégeket, a szállodától rendszeresen közlekedő buszjáratokkal a főváros könnyen
elérhető.
Szobák: A szálloda 249 szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. FONTOS: A standard szoba maximum 2 felnőtt vagy 2 felnőtt + 1 gyermek részére ajánlott a kényelmes elhelyezés érdekében. 3 felnőtt foglalása esetén a szoba nagyon szűkös lehet! A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, külső és belső medence, spa és wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, jakuzzi,
masszázs, relaxációs szoba), fitneszterem, asztalitenisz, biliárd, darts, internetsarok, WiFi csatlakozási lehetőség a
szálloda egész területén (térítés ellenében), konferenciaterem, bérelhető széf a recepción, kerékpárbérlés, különböző szórakoztató programok minden korosztály számára, esténként élőzene, gyermeknek medence, gyermekklub,
játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

Szállás példa

Gyermek korhatár: 14 év
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www.hotelflamboyan-caribe.com

(00 34) 971 680 462

FLAMBOYAN/CARIBE    
Fekvése: A szálloda Magaluf közelében, közvetlenül a tengerparton fekszik, a sziget fővárosától, Palma de Mallorcatól
és a nemzetközi repülőtértől kb. 15 km-re.
Szobák: A szálloda többféle szobatípussal rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel (térítés ellenében) és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak
a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medence, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, aromazuhany, masszázs), fitneszterem, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, internetsarok és WiFi csatlakozási lehetőség, orvosi ügyelet, mosoda,
kerékpár- és autóbérlés, animáció és szórakoztató programok hetente kétszer, játékterem, gyermekmedence, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Árak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

268 400 Ft

All Inclusive

310 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szállás példa
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www.hoteltorreazul.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

255 900 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

(00 34) 971 441 800

CABALLERO    
Fekvése: A 2013-ban felújított szálloda Playa de Palman fekszik, egy gyönyörű kertben. A hotel a tengerparttól kb.
100 m-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re, Playa de Palma nyüzsgő központjától mindössze néhány perc sétára
található.
Szobák: : A szálloda 308 modern és kényelmes szobájának mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi
csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), minibárral, bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, külső- és belső medence, wellness szolgáltatások (törökfürdő, masszázs, szauna),
fitneszterem, teniszpálya, mini golf, internetsarok és WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében), konferenciaterem, televízió szoba, szórakoztató programok, játékszoba. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők
igénybe!
Gyermek korhatár: 14 év

Szállás példa

www.anubistravel.hu

TOP
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Szállás példa

www.jshotels.com

(00 34) 971 261 550

JS PALMA STAY    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Can Pastillan fekszik, kb. 200 m-re a csodálatos tengerparttól. A hotel közelében
számos étterem, kávézó, bár várja a vendégeket.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: Az elegáns szálloda 242 frissen felújított szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, minibárral felszerelt. A szobák egy
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon
és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, masszázs, törökfürdő), fitneszterem, üzleti szolgáltatások, internet, mosoda, széfbérlési lehetőség a recepción, esti szórakoztató programok. Egyes szolgáltatások csak térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda kizárólag felnőtt vendégeket fogad!

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

290 400 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

FP

Szállás példa

www.jshotels.com

(00 34) 971 890 354

JS ALCUDI MAR    
Fekvése: A szálloda Alcudia közelében, Playa de Muron fekszik, a gyönyörű tengerparttól kb. 150 m-re.
A hotel a sziget fővárosától, Palma de Mallorcatól és a nemzetközi repülőtértől kb. 1,5 órás autóútra épült.
A szálloda a központtól kb. 4 km-re található, ahol számos szórakozási lehetőség várja a látogatókat.
Szobák: A szálloda összesen 216 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A
szobák többségéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!

Megjegyzés:
www.anubistravel.huRum voluptatia
nis inim asFt/fő
volorum
vollupt
Csomagárak
repülővel
atquidem quas enissit ut asi alis et
eicienihil
id modi
voluptam
Kezdő incta
csomagár
kétágyas
szobában
elessimolum
rest,
totat.
Ellátás
Kezdő csomagár/fő/héttől
Félpanzió
Osam,
et quiscid mi, est quiditi268 600 Ft

stiatem que corum aut aut aut acias
et, Aetcsomagár
quias et fugia
non consed ut
tartalmazza:

a megadott
ellátással,
a repülőlauta szállást
as comnient
a volum
cullore
jegyeket, a transzfereket a repülőtér és a

Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, spa és wellness szolgáltatások (jakuzzi, masszázs, szauna,
törökfürdő), fitneszterem, internetsarok és WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet,
mosoda, kerékpár- és autóbérlés, animáció és szórakoztató programok, játékterem, gyermekmedence,
játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!

pelenime
asCieni
utemporibus
et és
szállodaet
között,
a repülőtéri
illetékeket

Gyermek korhatár: 15 év

aut venditatio berspernatur audande

az útlemondási biztosítást.

ullamen imolupta volorit que adic te
A csomagár nem tartalmazza:

eseaznumque
net ullam eum aliquautasbiztosítást.
mus
dic tem
et et landi
reri samet
További
utazások
és részletek:

www.anubistravel.hu

moluptatem iumentpratusam qui
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ut lacia
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www.grupotel.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

226 700 Ft

Félpanzió

251 500 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

GRUPOTEL TAURUS PARK    
Fekvése: A szálloda Playa de Palma központjában, a tengerparttól kb. 500 m-re, a nemzetközi repülőtértől
kb. 7 km-re fekszik. A hotel közelében számos bár és étterem várja a vendégeket.
Szobák: A szálloda 10 emeletes épületében összesen 341 kényelmesen berendezett szoba található,
melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, kis hűtőszekrénnyel, széffel, a fürdőszoba
hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok
megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak
mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, wellness szolgáltatások (szauna, jakuzzi, gőzfürdő, szolárium),
fitneszterem, teniszpályák, minigolf, internetsarok és WiFi csatlakozási lehetőség (térítés ellenében),
konferenciaterem, mosoda, autó- és kerékpárbérlés, esti show műsorok, gyermekmedence, játszótér.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

FP

TOP

www.thbhotels.com

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

279 400 Ft

Félpanzió

294 200 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.

További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu
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(00 34) 971 260 850

THB EL CID CLASS    
Fekvése: A szálloda Playa de Palma több kilométer hosszan elnyúló homokos tengerpartjától kb. 20 m-re
fekszik. A repülőtértől kb. 5 km-re, Palma de Mallorca központjától pedig kb. 10 km-re helyezkedik el.
Szobák: A hotel összesen 222 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, ingyenes WiFi csatlakozási lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel, bérelhető széffel felszerelt. A
fürdőszobában hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, wellness szolgáltatások (szauna, törökfürdő, masszázs), fitneszterem, teniszpálya, röplabda, biliárd, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, internet kapcsolat, WiFi
csatlakozási lehetőség a szálloda egész területén, konferenciaterem, kerékpárbérlés, esti show műsorok.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: A szálloda csak felnőtt utasokat fogad!

Szállás példa

RE

A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

(00 34) 971 262 550

Szállás példa

RE
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TOP

Szállás példa

www.hotelsunnapark.com

(00 34) 971 686 750

SUNNA PARK    

Csomagárak Ft/fő repülővel

Fekvése: A szálloda Paguera üdülővárosában, a tengerparttól kb. 200 m-re fekszik. A hotel Palma De
Mallorcától kb. 20 km-re, a városközponttól néhány percre található.

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Szobák: A szálloda 243 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal,
bérelhető széffel, a fürdőszoba hajszárítóval felszerelt. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik.
A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő
szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence gyermekrésszel, szauna, masszázs, fitneszterem, strandröplabda, internet csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, animációs programok. Egyes szolgáltatások csak
külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 13 év

282 300 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.

www.anubistravel.hu

AI

Szállás példa

www.saintmichel.net

(00 34) 971 130 600

ATLANTIC PARK    
Fekvése: A szálloda Magaluf településen fekszik, kb. 400 m-re a tengerparttól. A hotel a sziget fővárosától, Palma de Mallorcatól kb.15 km-re, a nemzetközi repülőtértől kb. 20 km-re található. A központ rövid
sétával könnyedén elérhető, ahol számos szórakozási lehetőség várja a látogatókat.
Szobák: A szálloda összesen 242 szobával rendelkezik, melyek mindegyike légkondicionált, televízióval,
telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel, kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. Mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba igényelhető. A szobák
egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A
weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bárok, medencék, masszázs, sportpályák, biliárd, asztalitenisz, internetsarok,
WiFi csatlakozási lehetőség, konferenciaterem, orvosi ügyelet, mosoda, kerékpár- és autóbérlés, játékterem, animációs és szórakoztató programok, valamint élőzene hetente több alkalommal, gyermekmedence, gyermekklub, játszótér. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
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Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

További utazások és részletek:

FP

Gyermek korhatár: 12 év

Ellátás

Megjegyzés:
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www.hotelplayagolf.com

(00 34) 971 262 650

Csomagárak Ft/fő repülővel

PLAYA GOLF    

Kezdő csomagár kétágyas szobában

Fekvése: A szálloda Playa De Palma több kilométer hosszan elterülő homokos tengerpartján épült,
melytől a parti sétány választja el. A hotel a nemzetközi repülőtértől kb. 5 km-re, míg a sziget fővárosától,
Palma de Mallorcától kb. 15 km-re található.

Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Reggeli

341 000 Ft

Félpanzió

356 000 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

Szobák: A szálloda szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, minibárral és bérelhető széffel
felszerelt. A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A
különböző szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek
illusztrációk, csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medencék, spa és wellness szolgáltatások (szauna, gőzfürdő, hidromas�százs kabin, jakuzzi, masszázs), fitneszterem, teniszpályák, strandröplabda, minigolf, konferenciaterem.
Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

TOP

www.saintmichel.net

Csomagárak Ft/fő repülővel
Kezdő csomagár kétágyas szobában
Ellátás

Kezdő csomagár/fő/héttől

Félpanzió

249 600 Ft

A csomagár tartalmazza:
a szállást a megadott ellátással, a repülőjegyeket, a transzfereket a repülőtér és a
szálloda között, a repülőtéri illetékeket és
az útlemondási biztosítást.
A csomagár nem tartalmazza:
az utasbiztosítást.
További utazások és részletek:

www.anubistravel.hu

(00 34) 971 262 900

GOLDEN PLAYA    
Fekvése: A szálloda közvetlenül Playa de Palma homokos tengerpartjára épült, melytől a parti sétány
választja el. A sziget fővárosától, Palma De Mallorcától kb. 10 km-re, a nemzetközi repülőtértől pedig kb.
5 km-re található.
Szobák: A hotel mediterrán hangulatú, tágas szobáinak mindegyike légkondicionált, televízióval, telefonnal, WiFi csatlakozási lehetőséggel (térítés ellenében), kis hűtőszekrénnyel és bérelhető széffel felszerelt.
A fürdőszobákban hajszárító található. A szobák egy részéhez erkély vagy terasz tartozik. A különböző
szobatípusok megtalálhatóak a weboldalunkon! A weboldalon és a katalógusban szereplő szobaképek illusztrációk,
csak mintaként szolgálnak!
Szolgáltatások: Étterem, bár, medence, gyermekmedence, wellness szolgáltatások (törökfürdő, jakuzzi, szauna, örvénymedence, hidroterápia), fitneszterem, különféle vízi sport lehetőségek a tengerparton,
konferenciaterem, játékterem, valamint egyéb szórakozási lehetőségek a szálloda közelében. Egyes szolgáltatások csak külön térítés ellenében vehetők igénybe!
Gyermek korhatár: 12 év

Szállás példa

FP
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TOP

Szállás példa

RE

SPANYOLORSZÁG / MALLORCA
FAKULTATÍV PROGRAMOK

SZIGETTÚRA (LLUC) – SA CALOB RA – TORRENT DE PAREIS – SOLLER

A rövid hangverseny után, a kifelé vezető út egy részét, aki szeretné,

Csodálatos utazás a Lluc völgyön keresztül Sa Calobráig, a Torrent de

a Martel tavon csónakázva is megteheti.

Pareis szurdokvölgybe. A kirándulás során megtekintjük a Lluc városában található gótikus Szűz Mária szobrot, felkapaszkodunk a sziget
legmagasabb részeire, ahonnan csodálatos szerpentinekkel tűzdelt
úton térünk vissza a tengerszint közelébe. Megismerkedünk Sa Calobra öblével, ahol vendégeink a rendelkezésre álló szabadidőben élvezhetik a strandolást, majd hajóval közelítjük meg (amennyiben az
időjárás engedi) Soller városát. Délután nosztalgia kisvonattal térünk
vissza Palmába. (A kisvonat indulásának függvényében a program
módosulhat).
MANACOR – PORTO CRISTO – SÁRKÁNYBARLANG
A kirándulás során ellátogatunk Montuiri-be, a gyöngykészítésről nevezetes kis faluba. Porto Cristoban vendégeink a rendelkezésére álló szabadidő alatt felfedezhetik a falu kikötőjét vagy megebédelhetnek egy
hangulatos parti étteremben. A délután folyamán ellátogatunk a híres
Sárkánybarlangba, ahol a Martel-tó partján (a világ legnagyobb víz alatti tava) egy csodálatos koncertet hallgunk meg fényjáték kíséretében.

MARINELAND
A Costa del Blanesben található gyermekparadicsom sok látványossággal, delfin- és papagáj show-val, tengeri élőlénnyel, medencével és
csúszdával várja az idelátogatókat.
AQUA PARK
Az El Arenalban található vízi parkban több toboggan, medence és
további szórakozási lehetőségek várják a kedves látogatót.
FORMENTOR
A sziget észak-keleti részére vezető kirándulás első megállója a Pollensai-öböl kikötője. Kedvező időjárás esetén rövid hajózással közelítjük meg Formentor partjait. Az itt eltöltött szabadidő alatt lehetőség
nyílik fürdőzésre, napozásra. Innen a Formentor foki kilátóhoz látogatunk, ahonnan a lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetünk,
majd egy csodálatos úton visszatérünk Palmába.

Megjegyzés:

Megjegyzés
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Az Anubis Travel a program változtatásának jogát fenntartja a helyszíni körülmények függvényében.
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Mely létrejött az Anubis Travel Utazási Iroda Kft.
(székhely:
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. tel: 2139693, fax: 201-6994; adószám: 12637450-241; cégjegyzékszám: 01-09-696105; BFKH
bejegyzési szám: U000186; vagyoni biztosíték
és kötelező biztosítás: Colonnade Insurance S.A.
Mo-i Fióktelepe, székhely: 1139 Bp., Váci út 99.,
tel.: +36 1 4601400, email: info@colonnade.hu),
mint Utazásszervező (a továbbiakban: Anubis
Travel vagy Utazásszervező) és a Megrendelő
neve:________________________________________________

címe:________________________________________________

____________________________________________________

telefonszáma:_________________________________________
mint Utazó (továbbiakban: Megrendelő vagy Utazó)
között.

Az Anubis Travel által szervezett utazásokra a Polgári
Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és az utazási
szolgáltatásokra
vonatkozó
szerződésekről,
különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet rendelkezései,
jelen általános szerződési feltételekben foglaltak
és a hatályos, egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:
ÁSZF) nem határozzák meg az egyedi és konkrét
utazási vagy egyéb szolgáltatási szerződések
tartalmát és feltételeit, jelen ÁSZF az egyedi
és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási
szerződések kiegészítő eleme.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az
egyedi és konkrét utazási vagy egyéb szolgáltatási
szerződésekben foglaltak, a Ptk., valamint az
utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről,
különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
szóló
472/2017
(XII.28.)
Korm.
rendelet
rendelkezései az irányadóak.
Jelen ÁSZF elsősorban az Anubis Travel által
szervezett utazási csomagokra terjed ki, de
alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában)
abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag
szállásszolgáltatás vagy utazási csomagnak nem
minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy
elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem
nyújt fedezetet.

Értelmező rendelkezések
utazási szolgáltatás:
a) a személyszállítás,
b)
a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem
képezi lényeges elemét valamely személyszállítási
szolgáltatásnak,
c)
személygépkocsinak, a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak
a kölcsönzése, valamint
d)
bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás,
amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont
szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így
különösen kulturális eseményen való részvétel
biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való
részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának
biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú
kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon
való részvétel biztosítása, élményparkokba való
belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás
nyújtása;
utazási csomag: legalább két különböző típusú
utazási
szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon
utazás vagy üdülés részeként, ha
a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott
vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is,
amikor ez az Utazó kérésére vagy választásával
összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra
kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően,
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vagy
b)
függetlenül attól, hogy az egyes utazási
szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan
a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési
helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása
még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre
az Utazóval,
bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített
vagy egy összegben meghatározott díj fejében
kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel
értük,
bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag”
vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják,
bd)
az érintett utazási szolgáltatásokat olyan
szerződés
megkötését követően állítják össze, amely alapján a
vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások
közötti választásra biztosít jogot az Utazónak, vagy
be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan
különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés
egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok
keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy
amellyel az Utazó először köt szerződést, továbbítja
az Utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy
vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első
utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását
követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön
létre;
utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban
foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a
megkezdése;
Utazási Szerződés: utazási szolgáltatásra, utazási
csomagra vonatkozó szerződés;
utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási
csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az
utazási csomag nyújtására több önálló szerződés
alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely
az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások
nyújtására irányul;
utazásközvetítő: a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §
26. pontjában meghatározott utazásközvetítői
tevékenységet folytató vállalkozás;
utazásszervező: Kertv. 2. § 25. pontjában meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató
vállalkozás;
utazó: a Kertv. 2. § 37. pontjában meghatározott
személy;
tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az
utazó vagy a vállalkozó számára lehetővé teszi a
személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is
hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő
ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését;
vállalkozó: bármely természetes vagy jogi személy,
aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó
szerződések vonatkozásában szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében - akár
utazásszervezőként, utazásközvetítőként, utazási
szolgáltatásegyüttes
igénybevételét
elősegítő
kereskedőként, akár utazási szolgáltatást nyújtó
személyként - jár el, ideértve azt az esetet is, ha a
vállalkozó a nevében vagy javára eljáró bármely más
személy közreműködésével végzi a tevékenységét.
I. Az Utazási Szerződés létrejötte
1.
Az Utazási Szerződés akkor jön létre, amikor a
megrendelés az Anubis Travelhez megérkezett
és azt az Anubis Travel visszaigazolta. Az utazás
megrendelése történhet írásban, személyesen az
Anubis Travel saját irodáiban, bármely az Anubis
Travel szolgáltatásait értékesítő partnerirodánál,
vagy elektronikus úton az Anubis Travel honlapján
(www.anubistravel.com) működő online foglalási
rendszer segítségével.
2.
Az Utazásszervező – vagy Utazásközvetítő nevét, székhelyét, nyilvántartásbavételi számát,
elérhetőségeit, az Utazó személyes adatait, az
utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások,
részszolgáltatások meghatározását, a teljesítés
módját, a utazási csomag összegét és a fizetésre
vonatkozó információkat, a szolgáltatást nyújtó
megjelölését és adatait, a külön felszámításra kerülő
költségeket (pl. vízum díj, privát repülőtéri transzferek,
biztosítások stb.) az Anubis Travel programajánlatát
tartalmazó Utazási Prospektus, az Anubis Travel
honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza. Az
utazási ajánlatban történt változásokról az Anubis
Travel írásban köteles tájékoztatni az Utazót.
A csomagárak tartalmazzák (utazási csomag
megrendelése esetén) a repülőjegyet és repülőtéri
illetéket oda-vissza utazásra; a repülőtéri
transzfereket; a szállás és ellátás költségét a
megrendelésnek megfelelő szobatípusban és
kategóriában; útlemondási biztosítást, telepített
magyar nyelvű képviselőt és/vagy helyi képviselőt,

amely időszaktól és helyszíntől függő, amennyiben
az adott úti célnál ez feltüntetésre kerül.
3.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a
szerződés az Utazó által megrendelt szolgáltatások,
a résztvevők számának és szükséges adatainak
megadásával, valamint a megrendelt szolgáltatás
40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő
befizetésével lép hatályba. (Partnerirodánál történő
megrendelés esetén az Anubis Travel szerződése a
partnerének írásban történt visszaigazolásával és a
megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg
előleg címén történő befizetésével lép hatályba.)
Amennyiben az Anubis Travel a jelentkezést helyhiány
vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az
Utazási Szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az
Anubis Travel az Utazót a jelentkezés feltétel nélküli
elfogadásáról értesíti. Az értesítés kézhezvételéig az
Utazó a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a
befizetett előleget az Anubis Travel visszafizeti.
II. Fizetési feltételek
4.
Az utazásszervező az Utazótól a teljes díjat
(csomagár) és egyéb kötelező terheket legkorábban
az utazás megkezdése előtt 35 nappal igényelheti.
Az indulást megelőző 35 napon belül az Utazó már
nem előleget, hanem a teljes csomagárat fizeti
meg az Anubis Travel részére. Utazó nem jogosult
újabb szerződés kötésére azonos időpontra és
azonos programra vonatkozóan abban az esetben,
amennyiben a már megkötött szerződésen szereplő
programra időközben az Anubis Travel akciós, illetve
kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki.
5.
Az Utazási Szerződés tartalmazza, hogy a
befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra
nyújt fedezetet. Ha az Utazó az utazás során a
tájékoztatóban, illetve a szerződésben nem szereplő
szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési
díját a helyszínen kell megfizetnie.
6.
Az Utazónak jogában áll a teljes utazási csomagot
forintban vagy euróban teljesíteni. Az Anubis Travel
a csomagárakat elsődlegesen forintban szerepelteti,
az emellett feltüntetett eurós ár választása az
utazó joga. Az árak meghatározásához használt
euró árfolyam az Anubis Travel által megállapított
árfolyam, melyet az utazó elfogadhat, vagy
választhatja a fizetést az Anubis Travel elsődleges
valutanemében, forintban. Az Anubis Travel
fenntartja a jogot az általa közzétett euró árfolyam
megváltoztatására a különböző akciókban az
árfolyam ingadozása és változása alapján.
7.
Amennyiben az utazó eurós fizetést választ, úgy
euró alapú szerződés vagy visszaigazolás készül,
az Anubis Travel honlapján és árlistáiban feltüntetett
eurós árakon az Anubis Travel által meghatározott
árfolyam alapján.
8.
Az utazó által választott euró vagy forint alapú
szerződés megkötése és az előleg befizetése után,
az utazó a fennmaradó összeget és egyéb díjakat
(pl. névmódosítási díj) kizárólag a szerződés
szerinti valutanemben teljesítheti. Amennyiben
a szerződés törlésre vagy módosításra kerül, az
Anubis Travel a visszatérítendő összeget (az Utazó
által kezdeményezett törlés esetén a VIII. fejezetben
részletezett bánatpénz levonása után) a befizetéssel
megegyező valutában téríti vissza. Forintos fizetés
esetén forintban, eurós fizetés esetén euróban.
9.
Euróban történő fizetés esetén az Anubis Travel
lemond a deviza forintárfolyamának időközi változása
miatti áremelési jogáról. Az árfolyamváltozás miatti
áremelés kizárólag a forintos fizetést érinti. Az
árváltozások miatti emelés jogát az Anubis Travel az
eurós fizetés esetén is fenntartja.
10.
Az árak a magyar piacra érvényesek.
III. Fakultatív programok
11.
A weboldalon található fakultatív programok
tájékoztató
jellegűek, azok megrendelésére a helyszínen
van lehetőség. A helyi képviselet a helyszínen ad
aktuális tájékoztatást ezekről. Ezen szolgáltatások
nyújtására a helyi képviselő csak akkor köteles,
ha a fakultatív program teljesítésének feltételei
adottak (pl. jelentkezők megfelelő létszáma,
programváltozás
esetén
fakultatív
program
lebonyolítására elegendő idő, lehetőség stb.).
A fakultatív programhoz szükséges minimális
létszámot a helyi képviselő iroda határozza meg.
Előfordulhat, hogy létszámhiány miatt a fakultatív
programokon magyar nyelvű idegenvezető nem
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áll rendelkezésre, vagy a létszám hiánya esetén
a kirándulás elmarad. Tekintettel arra, hogy a
fakultatív programok az adott úti célállomáson
működő helyi szolgáltató szervezésében történnek,
ezért a szolgáltatásokkal, illetve hibás teljesítéssel
kapcsolatos panaszt, kártérítési igényt az Utazó
köteles a helyszínen jelezni a helyi szolgáltató felé.
Amennyiben a fakultatív program nem a helyszínen
kerül megrendelésre, hanem az utazási csomag
részeként jelen szerződéskötéshez kapcsolódóan
az Anubis Travel útján és az Anubis Travel mondja
le az Utazó által már befizetett fakultatív programot
az előzőekben jelzett okokból, úgy a befizetett díj az
Utazónak visszajár. Az Utazó általi lemondás esetén
a befizetett díj nem visszatérítendő. Az Anubis
Travelnél megrendelt fakultatív programok esetében
a panaszkezeléssel összefüggésben az X. fejezet
51. és 52. pontjaiban foglaltak az irányadóak.
IV. Az Utazó jogai és kötelezettségei
12.
Az Utazó jogosult az Utazási Szerződésben
lekötött utazáson való részvételi jogát és az ezzel
összefüggő kötelezettségeit harmadik személyre
átruházni úgy, hogy köteles erről az Anubis Travelt
észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíteni.
Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét
munkanappal történő értesítést minden esetben
észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni.
Az Utazási Szerződésből kilépő és a szerződésbe
belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés
szerinti utazási csomag, valamint a szerződés
átruházásából eredő további díjak és egyéb költségek
megfizetéséért. Az Utazó csak olyan személy
részére ruházhatja át az utazásban való részvételi
jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített
feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul
vételéről írásban nyilatkozik. Átruházásra csak
változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség,
vízumköteles országokba szóló utazás esetén
pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán
belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik.
Amennyiben az átruházásra azért nincs lehetőség,
mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az Utazó
személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló
időn belül már nem teszi lehetővé, az Anubis Travelt
ezzel kapcsolatban semminemű felelősség nem
terheli.
13.
Az utazás során az Utazó által harmadik személynek
okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik
felelősséggel.
14.
A személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók
nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés
időpontját még sürgős esetben sem adja meg
harmadik személynek az Anubis Travel, kivéve, ha azt
az Utazó maga nem kérte. Az Utazó elutazása előtt
köteles erről tájékoztatni a hozzátartozóit. Kivételt
képez az az eset, amikor olyan biztosítási esemény,
szükséghelyzet, természeti katasztrófa, vagy bármely
más jellegű, előre nem látható és elháríthatatlan
esemény következik be, melynek kezelése kapcsán
az Utazó érdekkörében szükségessé válik vonatkozó
adatainak továbbítása a biztosítótársaság vagy
az adott esemény kezelésében érintett más szerv
részére.
15.
Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori
kül- és belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat
(pl. beutazási, útlevél-, vám-, devizajogszabályok,
egészségügyi előírások, világjárvány (pandémia)
stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit
betartani, illetve tiszteletben tartani. Az Utazók az
egyes országokra vonatkozó beutazási szabályokkal
kapcsolatosan naprakész érdemi tájékoztatókat
találnak Magyarország Külügyminisztériumának
internetes oldalán, az adott ország konzulátusán,
illetve nagykövetségén. Az Anubis Travel köteles a
szerződés megkötésekor legjobb tudásához mérten
felhívni az Utazó figyelmét ezekre a rendelkezésekre.
Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az
utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a
célország nagykövetségével a beutazási feltételekre
vonatkozó információk beszerzése céljából.
A beutazási szabályok elmulasztásából vagy
megsértéséből eredő összes kár és költség az
Utazót terheli, az Anubis Travel ezekért felelősséget
nem vállal. Ha az Utazó az utazáshoz szükséges
hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóságnak az
Utazóra vonatkozó kizáró határozata miatt nem tud
elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utazónak
ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa,
élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond,
a lemondás miatt a VIII. fejezet szerinti bánatpénzt
tartoznak megfizetni.
16.
Az Utazó köteles haladéktalanul jelezni az Anubis
Travel részére az utazási csomag teljesítésével
kapcsolatban észlelt szerződésszegést.
17.

Az esetleges kedvezményre való jogosultságot
az Utazónak a megrendeléskor kell bejelentenie
és igazolnia. A szerződés megkötését követő
utólagos bejelentéseket az Anubis Travel nem veszi
figyelembe.
18.
Az Utazó köteles az indulás/hazautazás dátumát,
helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt
a helyi képviselőkkel történő találkozás időpontját
tiszteletben tartani. Amennyiben az Utazó ezeket az
időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő
károkat és költségeket az Utazó viseli.
19.
Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából
lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos
szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból
nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést,
ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az
utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából
nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti
repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a
szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja
igénybe venni, erről köteles az Anubis Travel helyi
képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek
elmaradása esetén az Anubis Travelnél felmerült
plusz költségeket köteles az Anubis Travelnek
megfizetni.
V. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei
20.
Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja a jogát
arra, hogy a Tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen
és indokolt esetben eltérjen. Az Anubis Travel
a változást az Utazóval közölni köteles és a
tájékoztatás megtörténtét a felek az Utazási
Szerződésben rögzítik.
21.
Az Anubis Travel kifejezetten fenntartja magának a
jogot, hogy az Utazási Szerződésben meghatározott
díjakat a
jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti. Erre kizárólag
a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy
egyéb energiaforrás költségei,
b) az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt
nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és
egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj,
horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó
devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor.
E körülmények bekövetkezése esetén az Anubis
Travel a csomagárat csak az utazás megkezdése
előtt legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy
a díjemelés okát és mértékét az Utazóval írásban
közölnie kell, illetve utazási csomag esetén az Utazót
megillető díjengedményről is rendelkeznie kell.
Díjengedmény esetén az Utazásszervező jogosult
az Utazónak visszafizetendő összegből levonni a
ténylegesen felmerült adminisztratív költségeit.
22.
Az Anubis Travel, mint Utazásszervező felel
az
Utazási
Szerződésben
vállalt
utazási
szolgáltatások teljesítéséért, akkor is, ha az Utazási
Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésére más
utazási szolgáltató köteles. Az Utazásszervező
tájékoztatja az Utazót, hogy más utazási szolgáltató
nem szerződésszerű teljesítéséből eredő, az
Utazásszervezőnél történő igényérvényesítést az
Utazásszervező továbbhárítja a szerződésszegő
más utazási szolgáltató felé.
23.
Az Anubis Travel köteles segítséget nyújtani az Utazó
számára, ha az utazás során nehéz helyzetbe kerül.
VI. Légi személyszállítás, buszos utazás
24.
A nemzetközi légi szállítás szabályai alapján
a szállítást végző légitársaság és az Anubis
Travel fenntartja magának a repülőgép indulási
időpontjának, helyének, átszállási lehetőségeinek,
útirányának, közbeeső leszállásnak, a légitársaság,
illetőleg a repülőgép típusának változási jogát. Az
Anubis Travel köteles az Utazót tájékoztatni, amint
a változásról tudomást szerez, és amennyiben a
változás az utazás megkezdése előtt következik be,
úgy az Utazási Szerződést módosítják.
25.
Repülőjegy és/vagy csomagtúra szolgáltatás esetén,
mely repülőutat is tartalmaz, az Utazó tudomásul
veszi, hogy a repülőgéppel történő szállításra a
légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az
irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek
az adott légitársaság weboldalán.
26.
Ha a légi utazás során a csomagok elvesznek vagy
azokban kár keletkezik, az észrevételt követően

haladéktalanul közölni kell a repülőtéren található
„Lost and Found” (elveszett poggyászok) osztályán.
A megsérült, kifosztott, elveszett poggyászért az
Anubis Travelt felelősség nem terheli, a kárigényeket
minden esetben a légitársaság felé kell benyújtani.
Az elveszett csomagokról készült jegyzőkönyvet a
légitársaság felé szükséges továbbítani.
27.
A
menetrendváltozások
miatt
elmaradt
szolgáltatásokért
és
egyéb
szolgáltatások
elmaradásáért,
vagy
nem
szerződésszerű
teljesítéséért az Utazó jogosult a visszautasított
beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése
esetén az Utazóknak nyújtandó kártalanítás és
segítség közös szabályainak megállapításáról és
a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európa Parlament és Tanács 261/2004/EK
rendelete, a vasúti személyszállítást igénybe vevő
utazók jogairól és kötelezettségeiről szóló Európa
Parlament és Tanács 1371/2007/EK rendelete,
a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről
szóló Európa Parlament és Tanács 392/2009/EK
rendelete, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe
vevő utazók jogairól, valamint a 2006/2004/EK
rendelet módosításáról szóló Európa Parlament és
Tanács 1177/2010/EU rendelete és az autóbusszal
közlekedő utazók jogairól és a 2006/2004/
EK rendelete módosításáról szóló Európa
Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete,
valamint a nemzetközi egyezmények alapján
igényérvényesítéssel fellépni a szállítójármű
üzemeltetését végző szolgáltatóval szemben.
28.
A befizetett út első és utolsó napja utazásnak
minősül és nem üdülésnek. A csomagárak a
lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az
üdülőhelyen töltött napok alapján.
29.
Poggyászsérülésért vagy eltűnésért a légi fuvarozás
során az adott légitársaság feltételei az irányadóak.
Az útipoggyász feladható súlyáról (mind a menetrend
szerinti, mind a charter járatok esetében) a
légitársaságok szabályzatai rendelkeznek. Túlsúlyért
az Utazónak a légitársaságok tarifája szerint külön
díjat kell fizetnie. A poggyászsúly nem összevonható,
térítésmentesen fejenként egy csomag feladása
lehetséges. Az Utazó poggyászának őrizetéről,
felügyeletéről az utazás során az Utazó gondoskodik,
hacsak a továbbszállítás vagy megőrzés céljából az
iroda képviselője át nem vette.
30.
A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás
során az Utazó köteles gondoskodni. Repülőn,
autóbuszon, hajón, szálláshelyen vagy egyéb helyen
hagyott tárgyakért az Anubis Travel felelősséget nem
vállal.
VII. Szállodák és elszállásolás
31.
A szállodák kategória szerinti besorolása mindig az
adott ország besorolása és szabályozása alapján
kerül feltüntetésre.
32.
Az utazási katalógusban szereplő szállodák közül
néhány rendelkezhet főépülettel, melléképülettel és
bungalóval/bungaló stílusú szobákkal egyaránt. A
külföldi partnerek a különböző szálláshelytípusokat
azonos értékűnek tekintik, az elhelyezés bármely
szobatípusban történhet. A szoba kiosztás a
szálloda hatáskörébe tartozik, arra ráhatása az
Anubis Travelnek nincsen. Az Utazónak csak
felár megfizetése ellenében van módja fő- és
melléképületben történő elhelyezést igényelni. Ilyen
igény esetén, a visszaigazolást követően az Anubis
Travel köteles az Utazó által kért szállástípust
biztosítani.
33.
A nemzetközi gyakorlat értelmében a szálloda
a szobákat az érkezés napján 14 órától (ez
országonként és szállodánként is eltérő lehet),
a távozás napján 10 vagy 12 óráig biztosítja
(országonként és szállodánként is változó lehet),
függetlenül a repülőgép menetrendjétől. Egyes
szállodai szolgáltatások a hivatalos bejelentkezés és
kijelentkezés időpontja között vehetők csak igénybe.
Lehetőség van a szobák korai elfoglalására, illetve
késői elhagyására felár megfizetése mellett, melynek
mértéke szállodánként és szobatípusonként eltérő
és a szabad helyek függvényében foglalható.
34.
Az Anubis Travel saját honlapján, a www.anubistravel.
com weboldalon közzétett akciós ajánlatok között
szerepelhetnek olyan szállodák is, amelyek az
utazási katalógusban lévő szállodák között nem
megtalálhatóak, azonban ezekre a szállodákra is
ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint az utazási
katalógusban szereplő szálláshelyekre.
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VIII. Lemondási feltételek
35.
Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt az
Utazási Szerződésben meghatározott feltételek
mellett bármikor felmondhatja az utazási csomagra
vonatkozó szerződést, azonban ebben az esetben
megfelelő mértékű és indokolt
bánatpénz
megfizetésére kötelezhető, melynek mértéke az
utazási csomag összegét nem haladhatja meg.
36.
Az Anubis Travel bánatpénzt számít fel, ha az
Utazó a felmondási jogát legkésőbb az utazás
megkezdése előtt 65 nappal vagy az Utazási
Szerződésben a felmondásra meghatározott
időtartam alatt gyakorolja. Azokat az eseteket,
amikor az Utazási Szerződés módosítására az
Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított
65 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás
időpontjára, utazás időtartamára, úti céljára vagy a
szálloda megváltoztatására irányul, az Anubis Travel
útlemondásként kezeli és a lemondási feltételek
lépnek életbe.
37.
Az Utazónak jogában áll az Utazási Szerződéstől
elállni
meghatározott
bánatpénz
fizetési
kötelezettség mellett az alábbi feltételekkel. A
2021.05.01-2021.12.31. között induló utakra
2021.02.28. előtt vagy ezen a napon történő
lemondás esetén az Utazó 10.000,- Ft/fő (30,00 €/fő)
adminisztrációs díjat köteles megfizetni. 2021.03.01én vagy ezt követően beérkező lemondás esetén az
alábbi sávos feltételek az irányadóak. A 2021.01.012021.04.30. között induló utak lemondása esetén
a lemondás dátumától függetlenül az alábbi sávos
feltételek az irányadóak.
Az utazás megkezdése előtti
• 65. napig 10%
• 64-35. nap között 25%
• 34-21. nap között 50%
• 20-8. nap között 80%
• 7. napon belül 100% bánatpénz fizetendő
személyenként és kortól függetlenül, amely összeget
az Anubis Travel jogosult levonni az Utazónak
visszajáró csomagár összegéből.
A 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet alapján
amennyiben az Anubis Travel tényleges költsége
meghaladja a fentiekben meghatározott bánatpénz
összegét, úgy az Anubis Travel jogosult a
különbözetet az Utazóval megfizettetni. Menetrend
szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a
lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy
az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak
különböző összegű lemondási díj mellett törölhetők.
Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles az Anubis
Travel tényleges költségeit megtéríteni lemondás
esetén.
38.
Postai úton történő lemondás időpontját a
tértivevényes levélnek az irodához történő
beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén az
Anubis Travel a tértivevényes levelet azzal a nappal
tekinti megérkezettnek, amikor az Anubis Travel
aláírta az igazoló szelvényt.
39.
Amennyiben az Utazó lemond a kifizetett
szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját
elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült
okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy
kártérítésre igényt nem tarthat.
40.
Ha az Anubis Travel az Utazót az utazás megkezdését
követően az Utazó saját hibájából jogszabálysértés
miatt az utazásból kizárja, az Utazó a befizetett
csomagár visszatérítésére nem tarthat igényt.
Amennyiben az Utazó az utazás megkezdésének
időpontjában nem jelenik meg („noshow”), ezáltal
utazását nem kezdi meg és utazásképtelenségét
előzetesen nem jelenti be az Utazásszervező részére,
úgy utazása lemondásnak minősül és az Anubis
Travelnek nincs visszafizetési kötelezettsége.
41.
Az Utazó bármikor jogosult felmondani bánatpénz
fizetése nélkül az Utazási Szerződést az utazási
csomag megkezdése előtt, ha
a)
a célállomás helyén vagy annak közvetlen
közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak
közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján az
„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és
térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került
- olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények
merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését
jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen
befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását,
b)
ha az Utazásszervező az utazási csomag
megkezdése előtt a szerződésben foglaltakat
valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét
(472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés
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a) pontjában felsorolt elemek) megváltoztatja, vagy
nem tudja teljesíteni és az Utazó az Anubis Travel
által javasolt változtatást nem fogadja el,
c)
az Utazásszervező nem tudja teljesíteni az
Utazónak a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó,
a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 17. § (3)
bekezdés a) pontja szerinti különleges igényeit, és
az Utazó az Anubis Travel által javasolt változtatást
nem fogadja el
d)
amennyiben az Utazásszervező az utazási
csomag teljes díjának több, mint 8%-kal meghaladó
emelésére tesz javaslatot és az Utazó a javasolt
változást nem fogadja el.
42.
Az Utazásszervező abban az esetben, ha az Utazó
felmondja a szerződést, megtéríti az Utazó által
vagy nevében az utazási csomag ellenértékeként
befizetett teljes díj bánatpénzzel csökkentett értékét,
a 41. pontban foglaltak esetén pedig az utazási
csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az
Utazó részére való megtérítést legkésőbb az utazási
csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő
14 napon belül kell teljesíteni.
43.
Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül
jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó
szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az
utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat,
ha a) az utazási csomagra jelentkezett személyek
száma nem éri el a szerződésben meghatározott
minimális létszámot és az utazásszervező
a szerződés felmondásáról a szerződésben
meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az
alábbiak szerint értesíti az Utazót:
aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése
előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt
a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
ac) negyvennyolc órával az utazási csomag
megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén,
vagy
b) az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli
körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és
indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag
megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés
felmondásáról.
44.
Ha az Utazásszervező nem az Utazó érdekkörében
felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve
azt az esetet is, ha az úticél vagy az ahhoz vezető
útvonal olyan területet érint, amely - az utazási
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését
követően - a külpolitikáért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem
javasolt” utazási célországokat és térségeket
megjelölő felsorolásba felvételre kerül,
a) az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb
értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) ha az Utazásszervező az a) pont szerinti
helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes
vagy az Utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást
nem fogadja el, az utazásszervező köteles a teljes
befizetett díj visszafizetésére.
45.
Amennyiben a szerződéskötés időpontjában a
szerződésben rögzített célállomás vagy annak
közvetlen környezete a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján az
„utazásra nem javasolt” utazási célországokat és
térségeket megjelölő felsorolásban szerepel, az
Utazó a szerződéskötést követően a szerződéstől
elállás során nem hivatkozhat a 472/2017 Korm
rendelet 21§(3) bekezdésében meghatározott
bánatpénz megfizetése nélküli lemondási jogára.
Ebben az esetben az Utazó köteles megfizetni a
VIII. fejezet 37. pontjában meghatározott bánatpénz
összegét.
IX. Módosítási feltételek
46.
Az Utazási Szerződésben rögzített bármelyik utazó
nevének megváltoztatása:
a) repülőjáratok esetén
• Charter járattal történő utazás esetén 45 napon belül
forint alapú szerződés esetén 10.000 Ft/név, euró
alapú szerződés esetén 30 €/név kezelési költséggel
jár és a résztvevő nevének megváltoztatására
legkésőbb 7 munkanappal az indulás időpontja előtt
van lehetőség.
• Menetrend szerinti járat esetén a névmódosítás
a légitársaság feltételei alapján történik a szabad
helyek, osztály és illeték különbözet, valamint
módosítási díj függvényében. A módosításból eredő
többletköltség minden esetben az Utazót terheli.
b) szállodák esetén
• Egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás
külön díj ellenében történik, a szerződésen szereplő
szállás díjszabásának függvényében. Némely

szálláshely fenntartja magának a jogot a már
visszaigazolt Utazó nevek megváltoztatásának
elutasítására.
c) csoport foglalása esetén
Csoport foglalása esetében (min. létszám 20
fő), a csoport teljes létszámának maximum 10%ának módosítható a neve. Amennyiben az Utazó
szerződéskötéskor hibás adatot ad meg, úgy annak
módosítási vagy többletköltségeit az Utazónak
kell viselnie. Amennyiben az Utazási Szerződés
aláírása után névmódosítás történik, az Útlemondási
biztosítás biztosítottja is az új utazó lesz.
47.
Amennyiben az Utazási Szerződés jelentős
módosítása az Utazási Szerződés teljesítése
megkezdése előtt szükséges, úgy az Utazászervező
köteles indokolatlan késedelem nélkül, világos,
közérthető és kifejezett módon, tartós adathordozón
tájékoztatni az Utazót a lényeges változásokról és
azoknak az utazás teljes díjára gyakorolt hatásáról.
Az Utazó a módosítás alapjául szolgáló változás
Utazásszervező általi közlésétől számított 48 órán
belül – figyelemmel a 41. pont b), c) és d) pontjában
foglaltakra is - nyilatkozhat arról a döntéséről,
hogy a javasolt módosítást elfogadja-e vagy sem.
Amennyiben az Utazó határidőn belül nem ad
választ, a szerződés a határidő lejártát követő napon
megszűnik. Az Utazásszervezőt a határidőn belüli
nyilatkozattétel, tájékoztatás elmaradásából eredő,
az Utazót ért esetleges kárért felelősség nem terheli.
48.
Ha az Anubis Travel a szerződésben meghatározott
szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja,
köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű
szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások
értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét
meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra
nem hárítható át. Amennyiben az így felajánlott
helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb mértékű
a szerződésben foglaltnál, úgy az Utazó
díjengedményre jogosult. Az Utazó kizárólag akkor
utasíthatja vissza a helyettesítő szolgáltatást, ha
lényegesen különbözik az utazási csomagban
vállalt szerződésben foglaltaktól vagy a felajánlott
díjengedmény nem megfelelő a számára. Ha az
Anubis Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani
nem tud, vagy azt azért utasítja el az Utazó, mert
lényegesen különbözik a szerződésben foglaltaktól,
úgy az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre
jogosult.
X. Szerződésszegés
49.
A szerződésszegést az Utazó az eset körülményeinek
figyelembevételével köteles haladéktalanul – az
Utazási Szerződésben rögzített elérhetőségek
valamelyikén – az Utazásszervezőt vagy az utazás
közvetítőjét tájékoztatni, az Utazásszervező pedig
köteles azt orvosolni, kivéve, ha
a) az lehetetlen, vagy
b) aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés
súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére
figyelemmel.
50.
Ha az Utazásszervező annak ellenére, hogy
lehetősége lenne, nem orvosolja a szerződésszegést,
az Utazó díjengedményre, illetve kártérítésre
jogosult. Ha az Utazó észszerű időn belül közli
a szerződésszegést, díjengedményre jogosult
azon időtartam tekintetében, amely alatt nem
volt szerződésszerű a teljesítés, kivéve, ha az
Utazásszerverő bizonyítja, hogy a szerződésszegés
az Utazónak róható fel. Ha az Utazó által –
az eset körülményeinek figyelembevételével
– haladéktalanul közölt szerződésszegést az
Utazásszervező nem orvosolja észszerű időn belül,
úgy ezt az Utazó maga is megteheti és jogosult a
szükséges kiadásainak megtérítésére.
51.
A szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítéséért
az Utazásszervező nem felel, és nem tartozik
kártérítési felelősséggel, ha bizonyítja, hogy a
szerződésszegés
a) az Utazónak róható fel,
b) olyan harmadik személy magatartására vezethető
vissza, aki az Utazási Szerződésben foglalt utazási
szolgáltatás teljesítésével nincsen kapcsolatban, és
a szerződésszegést az Utazásszervező észszerű
elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az
elháríthatatlan volt, vagy
c) elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt
következett be. Ilyennek minősül különösen az
olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely
az Anubis Travel akaratán kívül áll, s amelynek
következményeit az Anubis Travel a legkörültekintőbb
gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom,
háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan
természeti
jelenségek,
technikai
akadályok
befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az
Anubis Travel felelősséget nem tud vállalni, így ezen
okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az
Utazót terhelik. A b) és c) pontok esetében az Anubis
Travel a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet 26.§
bekezdése alapján köteles segítséget nyújtani az
Utazónak, amennyiben nehézségei támadnak, de
nem köteles a költségek megelőlegezésére, továbbá
igényt tarthat az általa előlegezett és felmerült
olyan költségek megtérítésére, melyekhez az Utazó
hozzájárult (hazautazás költsége, elszállásolás
költsége, ellátás költsége, egyéb adminisztrációs és
hivatali költségek, stb.).
52.
Az Anubis Travel nem szerződésszerű teljesítéséből
eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az
Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul
köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni
szolgáltatóval közölni. Az Utazó sfelelős a közlés
késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles
gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak
történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó
bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval
való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe
foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak
átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt
haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges
intézkedéseket
haladéktalanul
megtenni.
A
jegyzőkönyvben nem szereplő kifogásokat az
Anubis Travel nem köteles érdemben kezelni,
mert így lényeges körülmények kideríthetetlenné
vállnak. A helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az Utazó
panaszának rögzítésére szolgál. Sem a jegyzőkönyv,
sem a helyszíni intézkedés nem jelentik azt, hogy
az Utazásszervező a panaszt jogosnak fogadná
el, vagy felelősségét azzal elismerné. Utaskísérő
hiányában - ha a helyi szolgáltató a kifogást nem
orvosolta - az Utazó az utazásszervezőt, illetve azt
az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél
az Utazási Szerződést megkötötte. A külföldi
szálláshely csak a helyszínen közölt panaszokat
tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már
nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon vagy
megoldani a felmerült problémákat. Az Utazási
Szerződés nem megfelelő teljesítése esetén a
panaszra okot adó esemény helyszínén az Utazó
köteles kárenyhítő magatartást tanúsítani és ennek
érdekében megfelelően eljárni.
53.
Az Utazó a nem szerződésszerű teljesítésből eredő
igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul,
de legkésőbb 8 napon belül az Anubis Travelnek
írásban vagy szóban a helyszínen készített
jegyzőkönyv benyújtásával együtt jelentheti be. Az
Utazó kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy
Utazási Szerződésen szereplők nevében nyújthat be
panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes
bejelentése esetén az Anubis Travel mentesül a kár
megtérítésének kötelezettsége alól. Az Anubis Travel
a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát
köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utazót
írásban tájékoztatni a kézhezvételtől számított 30
napon belül. Az Anubis Travel az Utazási Szerződés
nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő
károkért való felelősségére, illetve a személyiségi
jogsértésekért járó sérelemdíj összegére, ha az
Utazási Szerződés nem rendelkezik másképp, úgy a
Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Anubis Travel
az Utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj
összegét a csomagár összegének háromszorosában
korlátozza.
54.
Ha az Utazási Szerződés az utazás időtartama alatt
szűnik meg, az Utazásszervező köteles az Utazó
hazautazásának megszervezésében segítséget
nyújtani, melynek költségei azt a felet terhelik, akinek
felróható vagy akinek az érdekkörében felmerült
okból szűnt meg.
XI. Biztosítás
55.
Az Anubis Travel, mint Szerződő a Colonnade
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével
útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó
csoportos biztosítást (továbbiakban: Útlemondási
biztosítás) kötött az Utazó javára, amiért külön
díjat nem számít fel. Az Utazó hozzájárul, hogy
az utazási szerződésben foglalt személyes
adatait az utazási iroda a Colonnade Insurance
S.A. Magyarországi Fióktelepe részére átadja.
Az Útlemondási biztosítás feltételeit a jelen
szerződés
részét
képező
ügyféltájékoztató
tartalmazza, amit az Utazásszervező a foglalással
egyidejűleg az Utazó részére átadott, aki annak
átvételét jelen szerződés aláírásával elismerte.
Ezen dokumentum megtekinthető az értékesítő
utazási irodákban. Az útlemondási biztosítás
hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra,
illetve módosításokra, amelyek az Utazó saját
érdekkörében felmerült ok miatt következtek be. A
biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben
a biztosító – az Utazásszervező igazolása alapján –
a felmerült lemondási költséget (bánatpénzt) – 20%

önrészesedés megtartása mellett – visszafizetheti
az Utazó részére. Az utazásképtelenséget a
biztosított köteles annak bekövetkeztétől számított 2
napon belül az Anubis Travelnek írásban bejelenteni.
Ezen bejelentési kötelezettség nem, avagy
késedelmes teljesítése miatt keletkező bármely
kárt a biztosított köteles viselni. Az Anubis Travel
tájékoztatta az Utazót arról, hogy az utazási csomag
önmagában, külön foglalás hiányában nem foglalja
magában a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást,
amelyre tekintettel az Anubis Travel javasolja, hogy
az utazók saját biztonságuk érdekében érvényes
és az utazásnak megfelelő feltételeket tartalmazó
baleset-,
betegségés
poggyászbiztosítás
birtokában keljenek útra. Az Anubis Travel a fenti
eseményekre kiterjedően arra biztosít lehetőséget,
hogy az Utazó biztosítást kössön az Utazási
Szerződés megkötésével egyidejűleg. A baleset-,
betegség- és poggyászbiztosítás az Anubis Travel
által ajánlott biztosítási csomagként az utazási
csomaghoz hozzáfoglalható. Ha az Utazó az Anubis
Travel közreműködésével köt utasbiztosítást, az
Anubis Travel köteles az adott biztosítási termék
szabályzatát, termékismertetőjét, illetve a biztosítás
igénybevételére jogosító bizonylatot az Utazási
Szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére
jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utazónak
átadni. Utasbiztosítás hiányában a betegségből,
balesetből és poggyászkárból adódó összes
felelősség és költség az Utazót terheli. A biztosítások
feltételeinek részletei a www.anubistravel.com és
a www.colonnade.hu weboldalakon olvashatók,
vagy az Anubis Travel megbízott partnereinél
megtekinthetők.
56.
Az Anubis Travel folyamatosan elérhető ügyeleti
telefonszáma: +36 (30) 228 4315.
XII. Mozgásukban korlátozottak és kiskorúak
utazása
57.
Az Anubis Travel mindent megtesz és elkötelezett
annak érdekében, hogy a mozgásukban korlátozott
emberek is minél szélesebb körben igénybe tudják
venni az Anubis Travel utazási szolgáltatásait.
Az egyes szállásokon, illetve szállodákban eltérő
színvonalú és technikai megoldásúak lehetnek az
akadálymentesített terek, illetve valahol ezek nem is
biztosítottak, ezért az Utazási Szerződés megkötése
előtt az Utazó jogosult és köteles tájékoztatást kérni
az utazásszervezőtől annak érdekében, hogy az
általa igénybe venni kívánt szálláshelyen hogyan van
biztosítva az akadálymentesítés.
58.
Amennyiben kiskorú – azaz 18. életévét be
nem töltött – személy csak az egyik szülő
kíséretében, más felnőtt kíséretében (rokon,
barát, tanár stb.) vagy egyedül utazik külföldre,
szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy
gyámhatósági hozzájárulás) beszerzése, melyet
az egyes légitársaságok és egyéb közreműködők
ellenőrizhetnek. Tekintettel arra, hogy a kiskorúak
beutazásának feltételei országonként eltérőek
lehetnek, minden esetben szükséges az adott
országra vonatkozó további tájékoztatás kérése a
felkeresni kívánt ország budapesti nagykövetségén.
Az Anubis Travel nem vállal semmilyen felelősséget
azért, mert a kiskorú utazását harmadik személy
megtagadja a hozzájáruló nyilatkozatok hiánya
vagy hiányossága miatt. Amennyiben a kiskorú
egyedül, szülője vagy törvényes képviselője nélkül
engedéllyel utazik, úgy szülője vagy törvényes
képviselője köteles az utazásszervezőt tájékoztatni
arról, hogy ki a kiskorúért felelős személy és a vele
való kapcsolattartástás létesítésének módjáról, amit
az utazásszervező feltüntet az utazási csomagra
vonatkozó szerződésben.
XIII. Egyéb rendelkezések
59.
Ha a 472/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően
nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
60.
A felek vállalják, hogy az Utazási iroda által szervezett
utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, úgy az Utazó az Utazásszervező
székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező Bíróságon indíthat pert. A díjemelés
indokoltsága és az Utazási Szerződés hiányossága
miatt az Utazó az illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhat. Előterjesztett panaszának
elutasítása esetén az alábbi panaszkezelő
szervekhez fordulhat: Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság (1035 Budapest, Miklós u. 2.), Budapesti
Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt.
99.), Innovációs és Technológiai Minisztérium (a
jelen általános szerződési feltételek elkészítésekor:
1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók
címe: 1440 Budapest, Pf. 1.) A fogyasztóvédelmi
szabályok megsértése esetén a fogyasztók

2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a
területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak
(elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu). A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lett, melynek
ezirányú feladatait az Innovációs és Technológiai
Minisztérium vette át (http://www.kormany.hu/hu/
innovacios-estechnologiai-miniszterium).
61.
A főutazó (megrendelő) az utazótársak nevében
kijelenti (egyéni és csoport foglalás esetében is),
hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti,
nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik.
Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed
csomagár előleg, illetve a teljes csomagár feletti
rendelkezésre is. Az Utazó aláírásával hozzájárul
az elektronikus számlázáshoz, melyhez email
cím megadása szükséges. Amennyiben az Utazó
nyomtatott formában szeretné a számlá(ka)t
megkapni, úgy azt köteles még a számla kiállítása
előtt jelezni. Számlázással kapcsolatos egyéb
igényeket a számla kiállítását követően az Anubis
Travelnek már nem áll módjában teljesíteni.
62.
Az Anubis Travel kijelenti, hogy a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú EU
Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Fentiekre
tekintettel az Anubis Travel adatkezelőként
tiszteletben
tartja
mindazon
személyek
magánszféráját, akik számára személyes adatot
adnak át és elkötelezett ezen adatok védelmében.
Az Anubis Travel az Utazó adatainak kezelését
jogszerűen és tisztességesen, valamint az Utazó
számára átlátható módon végzi. Az Anubis Travel
a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem
kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető
módon. Az Anubis Travel az adatkezelést annak
célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és
a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően
az Anubis Travel nem gyűjt és nem tárol több
adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának
a megvalósulásához feltétlenül szükséges. Az
Adatkezelésre vonatkozó szabályozás, valamint
az Utazónak az adatkezeléshez való hozzájárulása
nem képezi jelen ÁSZF részét, azok külön
dokumentumban kerülnek rögzítésre.

AZ UTAZÓ KIJELENTI, HOGY AZ ANUBIS TRAVEL
ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI PROSPEKTUST ÉS
AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉST EGÉSZÉBEN ÉS
RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGISMERTE ÉS
AZOKAT ELFOGADJA.
Az Általános Szerződési Feltételek egy példányát
átvettem, azt elolvastam, megértettem, az abban
foglaltakat elfogadom:
igen
nem
Az utazó ÁFA nyilatkozata:
Az utazó az az ügyfél, aki a szolgáltatást
a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem ÁFA-adóalanyi
minőségben, illetve
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben, a
saját nevében és javára veszi igénybe.
Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást
utazóként
nem utazóként veszem igénybe.
(Kérjük a megfelelőt x-szel jelölni.)
ANUBIS TRAVEL UTAZÁSI IRODA

Kelt: ……………………………….................................................

Megrendelő: ___________________ ___________________
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