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„A legvégén nem az fog számítani, hogy
mennyi év volt életedben, hanem hogy
mennyi élet volt éveidben”
Abraham Lincoln

AZ ÉLMÉNY
SZEMÉLYES
ÜGYÜNK
Csillogó szempár, egy kedélyes mosoly, esetleg egy
színpompás fényképalbum. A nyaralások legszebb emlékei az
átélt élményekből fakadnak. Egész évben azon dolgozunk, hogy
az Ön nyaralása egy életre szóló, felejthetetlen élmény legyen.
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Rijád
Vöröstenger

Ara

Tavasz, Nyár, Ősz és Tél

12 Ciprus

124 Spanyolország

A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget
éghajlata az egész világon szinte egyedülálló.
Még az emberekből is sugárzik a napsütés.

Élvezze a napfényt és a tengert, az egész évben
kellemes klímát, hódoljon kedvenc vízi sportjának,
ismerje meg az itt lakó embereket és történelmüket,
vesse bele magát a meg nem álló éjszakai nyüzsgésbe

66 Málta
Aligha van még egy olyan hely a Földön, ahol ilyen szűk
területen ennyi kultúrtörténeti műemlék, emléktárgy és
az emberiség valamennyi korszakából származó egyéb
alkotás maradt volna fenn, mint Máltán.

94 Korfu
Korfu szigetén minden megtalálható, ami
Görögországban rabul ejti a látogatót: homokos
strandok, eldugott öblök, hófehér házak és a
kristálykék tenger.

91 Kréta
Kréta, Görögország legnagyobb és a Földközitenger ötödik legnagyobb szigete, Európa legdélebbi
része. Európa és Afrika között található, északról a
Krétai-tenger, míg délről a Líbiai-tenger határolja.

106 Rodosz
Rodoszt, a Dodekániszosz-szigetek legnagyobb
tagját, északról az Égei-tenger, délről a Földközitenger határolja. Rodosz neve, a néphagyományok
szerint, a rhodon (rózsa) szóból származik, utalva a
hely dús növényzetére és tarka rétjeire.

142 Körutazások
Körutazások, nyaralások.
Jöjjön velünk Jordániába, Marokkóba, Izraelbe,
Kínába, Mianmarba, Mexikóba, Brazíliába vagy
Grúziába.

172 Kalandutazások
Ebben az évben is rengeteg színes programmal kecsegtetjük
a kalandvágyó utazókat. Szándékosan nem turistákat írtunk,
ugyanis igyekszünk elkerülni a tucat szállodákat, zsúfolt
tengerpartokat és az esernyős idegenvezető után loholós
városnézéseket, melyek a tömegturizmus legfőbb jellemzői.

194 Magyarország
Fűszeres, mint a paprika és romantikus, akár a cigányzene.
Budapest mesés dunai panorámájával, gazdag szecessziós és
barokk építészetével az ország első számú látnivalója. A fővároson
kívül várromok, megfiatalító gyógyfürdők, római és török kori maradványok, valamint elragadó tavak és páratlan borvidékek várják.

113 Zakynthos

204 Városlátogatások

Zakynthos, a Jón szigetek legdélebbi tagja, melyet a
velenceiek „Kelet Virága” néven jellemeztek a szigeten
található festői öblökre, csodálatos aranyhomokos
tengerpartok ra, türkizkék tengervízre utalva.

Városok, melyek ámulatba ejtenek, felejthetetlen
élményekkel gazdagítanak bennünket.
Mindegyik egyedi varázsával, gasztronómiájával,
kultúrájával és a helyiek vendégszeretetével teszik
teljessé az ott töltött pár napunkat.

ODAFIGYELÜNK
ÖNRE!

Nekünk az
Ön nyaralása
a legfontosabb
Egyedi nyaralásainkon
megtalálhatja az igazi családi
élményeket, a gyerekbarát
programokat, a gondtalan utazást.

„Ha ujjaddal megérinted
a tengert, az egész világgal
kapcsolatba kerülsz.”
Olia Savicevic Ivancevic

HIHET A
SZEMÜNKNEK
A több mint 30 év során mi magunk is megfordultunk az összes szálláson, programon vagy
kiránduláson, mely a katalógusban szerepel.
Olykor egyedül utaztunk, de az esetek többségében a családunkkal.
A kiadványban megjelenő fényképek többsége saját készítésű. Hisszük, hogy hosszú távon csak
így működhetünk sikeresen, ha kendőzetlen őszinteséggel mutatjuk be Önöknek kínálatunkat.

NINCS
JÁRATLAN
ÚT

„Néha el kell veszned
ahhoz, hogy megtaláld
önmagad.”
Jeff Rasley

Az egyik legnagyobb élmény az utazásban
a helyváltoztatás. Szalad mellettünk a táj,
a helyiekkel együtt számoljuk a perceket,
átéljük az életet.
Nagy bátorság kell a megszokott világunk
elhagyásához? Felfedezni új élményeket,
országokat, szokásokat? Legyen bátor,
induljon útnak, mi vigyázunk Önre.

A Budavár Tours mindig
odafigyel az utazási trendek
változásaira.

ELŐFOGLALÁSI
AKCIÓBAN
OLCSÓBB!
Képzelje el magát és a gyermekeit, amint a homokos tengerparton futkároznak.
Ha időben, jó előre foglal, a last minute ajánlatoknál is jobb árakat kaphat és egyéb
előnyöket is élvezhet. Például nem a maradék utak közül kell válogatnia, hanem szó szerint
öné az egész Világ. Csak annyit kell tennie, hogy időben átgondolja, hová menne.

zel

Ciprus
Cipruson a török, görög, muzulmán és keresztény hatások keveréke
a mindennapokban is érezhető. A keresztesek erődítményei és az ősi
szőlőskertek egymást súrolják, a freskókkal díszített kolostorok árnyékában
citrusligetek virulnak, a poros, napszítta lábak római mozaikpadlókon
lépkednek. A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget éghajlata
az egész világon szinte egyedülálló.
Az ide látogató turistákat egész évben
Helsinki
Oslokellemes mediterrán éghajlat fogadja. A tengeri sportok és a napfény
Stockholm szinte földi paradicsom ez a sziget, hiszen a napsütéses
„szerelmeseinek”
Tallin
napok száma háromszázra tehető
évente. Aki pedig a történelmet és a
régészetet kedveli, a helyi múzeumok kincsei között biztosan sok egyedülálló
tárgyat talál. A nagyobb városokban
Rigamegtalálható elegáns butikokban és az
Koppenhága
utcai bazárárusoknál egyaránt nagy a választék a kelet és aMoszkva
nyugat kincseiből.
Cipruson senki sem lehetVilniusz
tisztában azzal, hogy mi a mese és mi a valóság,
hiszen a legenda szerint itt született Minszk
Aphrodité, a szépség és a szerelem
istennője. Fedezze fel a sziget szépségeit és kultúráját! Ciprus paradicsomi
Berlin
szigete, természeti csodákban és történelmi emlékekben egyaránt gazdag.
Varsó
A sziget kettéosztott,
déli részén görög ciprióták, míg az északi részén török
ciprióták és törökök laknak.
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Ciprus

Észak-Ciprusról
Észak-Ciprus. A Földközi-tenger keleti medencéjében fekvő sziget éghajlata az egész világon szinte
egyedülálló. Az ide látogató turistákat egész évben
kellemes mediterrán éghajlat fogadja. Itt még az
emberekből is sugárzik a napsütés. A tengeri sportok
és a napfény „szerelmeseinek” szinte földi paradicsom ez a sziget, hiszen a napsütéses napok száma
háromszázra tehető évente. Aki pedig a történelmet
és a régészetet kedveli, a helyi múzeumok kincsei
között biztosan sok egyedülálló tárgyat talál. A nagyobb városokban megtalálható elegáns butikokban
és az utcai bazárárusoknál egyaránt nagy a választék
a kelet és a nyugat kincseiből. A sziget kettéosztott,
déli részén görög ciprióták, míg az északi részén
török ciprióták és törökök laknak. 1974 óta török
fennhatóság alá tartozó Észak-Ciprusi Török Köztársaság 1983 óta létezik. Noha Ciprus északi része
fejlettségben kissé elmaradt a déli területtől, azonban
szépségben, kulturális emlékekben annak méltó
vetélytársa.

Kyrenia
A sziget északi, a törökök által lakott részén található
a térség turisztikai központja, Ciprus egyik legrégebb
óta lakott városa, festői vidéken épült, történelmi
látnivalókban igen gazdag. A városban és környékén
számos vár, kastély található. Érdemes felkeresni a
hangulatos kikötőt és az itt található erődítményt is,
ahol számos látnivaló mellett a világ egyik legrégebbi
hajóroncsa is megtekinthető.
Famagusta
A sziget északkeleti, a törökök által lakott részén
található Ciprus látnivalókban talán leggazdagabb,
különös hangulatú városa. A városban és környékén számos nevezetesség található, pl. az ősi város
Salamis romjai, mely évszázadokig a sziget fővárosa
volt az ókorban, de itt található Ciprus legnagyobb
temploma, a St. Epiphanius Bazilika, a St. Barnabás
Monostor és az Archeológiai Múzeum is. A város
nagy része 1974-es török megszállás óta nem
látogatható, lezárt katonai terület. Az északi városrész
(impozáns történelmi városfallal) viszont továbbra
is lüktető, mediterrán kisvárosi hangulatot áraszt. A
városban és környékén számos csodálatos homokos
strand található, a kristálytiszta vizű, áramlatoktól
mentes tengerpartja felejthetetlen nyaralást ígér a
napfény és a tenger „szerelmeseinek”.

Általános tudnivalók
Beutazási szabályok
Az 1974 óta török fennhatóság alá tartozó Észak-ciprusi Török Köztársaságban a török hatóságok
2004. május 24. óta már a személyi igazolványt
(kártyaformájú) is elfogadják EU állampolgároktól,
így az utazáshoz nem szükséges útlevél. Nemzetközi
repülési szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak egyik szülővel vagy nagyszülőkkel utazik,
a másik szülő vagy utóbbi esetben mindkét szülő
írásos nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik
az utazást. A nyilatkozatot (2 tanú aláírásával) magyar
és angol nyelven kell megírni.
Időeltérés
Magyarországhoz képest +1 óra az eltolódás.
Hivatalos pénznem
Ciprus északi részen a fizetési eszköz a török líra
(TL), az árak a legtöbb helyen euróban is feltüntetik
és fizetéskor az eurót is elfogadják, azonban előnyösebb, ha itthonról török lírát viszünk magunkkal.
Hitelkártyák esetében általában a dombornyomásos
kártyákat fogadják el.
Hivatalos nyelv
Török. Az idegenforgalmilag kiemelt helyeken, illetve
a szállodákban értenek németül vagy angolul is. Utazás előtt, vagy annak során célszerű megismerkedni
néhány alapvető török szóval (üdvözlés, köszönés
stb.), melyhez útikönyvek vagy az interneten is elérhető angol–török szótár nyújthat segítséget.
Áram
220 V, 50 Hz. Hárompólusú konnektorhoz adapter
szükséges.
Egészségügyi ellátás, ivóvíz
Védőoltás nem szükséges. Bár a szállodák nagy
részében a csapvíz iható, azonban inkább az ásványvizet javasoljuk fogyasztásra. Szükség esetén a
legkisebb orvosi beavatkozás is a magyar keresetekhez viszonyítva drága lehet, ezért ajánlott mindenre
kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése. A
szokásos orvosságaikat ne hagyják otthon, mivel a
szigeten a gyógyszereket nehezebben és esetenként
magasabb áron lehet beszerezni. Az erős napsugárzás miatt javasoljuk magas fényvédő faktorú
napozókrémek használatát.

Közlekedés
Az üdülőhelyek és a közeli városok, illetve a városokon belüli utazások legfontosabb szállítóeszköze a
napközben folyamatosan közlekedő és igen kedvező
árú dolmus (kisbusz). Egész Cipruson balra hajts
van, ezért a gyalogos közlekedés és autóvezetés
nagy figyelmet kíván. Amennyiben igénybe veszik
az üdülőhelyeket összekötő autóbuszjáratokat, úgy
kérjük, figyeljék, hogy az út melyik oldalán szállnak
fel. Hétvégeken, illetve ünnepnapokon az autóbuszjáratok ritkított menetrenddel (vagy egyáltalán nem)
közlekednek. Az autóutak jó minőségűek az egész
szigeten. A legtöbb helyen lehet bérelni személygépkocsit is (ha Ciprus minkét részén szeretnénk
használni, akkor emelt áron). A járművek bérlésének feltétele a nemzetközi jogosítvány felmutatása.
Amennyiben autót kíván bérelni, feltétlenül kössön
teljes körű casco biztosítást.
Ételek
A ciprusi-török konyha különleges, egészséges, és
nem terheli meg a szervezetet. Az ételek ízletesek,
mediterrán jellegűek, sok esetben azonban erősen
fűszerezettek. Legjellegzetesebb az ún. meze, amelyből kétféle létezik: húsmeze (meat meze) és halmeze
(fish meze). Ez egy ételkombináció, amelyben kb.
10–15-féle kis tálakban felszolgált hideg vagy meleg
ételek szerepelnek: mártások, saláták, sajtok, húsok.
Dohányzás
Ciprus ezen részén nem érvényesek az uniós, a
nem dohányzók védelmére irányuló intézkedések,
szabályozások. A dohányzás szinte mindenhol
megengedett.
Diplomáciai képviselet
Magyarország antalyai tiszteletbeli konzulja
Bekir Bülend Özsoy úr
Cím: Barbaros Mahallesi, Mescit Sokak No. 19.,
Kaleiçi, („Várnegyed”), Antalya.
Telefon: (+90 242) 322-2985.

Fakultatív programok
A leírások tájékoztató jellegűek. A programok helyi
által szervezettek, magyar nyelvű idegenvezetés minimum 15 fő együttes jelentkezése esetén biztosított. A
programokra jelentkezni helyi képviselőnknél is lehet
(helyszínen euróban vagy török lírában fizetve), aki
az értékesítésben közvetítőként jár el. A programokkal
kapcsolatos bármilyen reklamációt utólagosan nem,
kizárólag a helyszínen lehet intézni.
Észak-Ciprusi kirándulások, Kyrenia és Famagusta
üdülőhelyekről:
Kyrenia
Félnapos program. Először a Szt. Hilarion fellegvárhoz
megyünk, majd az erőd megmászása után Bellapais
kicsiny falujába vesszük az irányt, ahol Lawrence
Durrell híres, még a mai napig is álló „semmittevés
fája” árnyékában mi is megpihenhetünk, és az érdeklődők a 13. századi Bellapais apátságot is megcsodálhatják. Ezután ellátogatunk a kyreniai várhoz,
ahol számos animációs termet és a híres hajóroncs
múzeumot is megnézhetjük. A szabad program alatt
lehetőségünk lesz felfedezni a patkó alakú Kyreniai
kikötőt és a városközpontot.
Karpaz-félsziget
Egész napos program. Természeti és történelmi
nevezetességekben gazdag vidék. Ciprus legkeletibb
csücskébe menet megtekintjük az Aya Tria, vagyis a
Sipahi bazilika maradványait, és az András Apostol
kolostort. Ha szerencsénk van még a híres ciprusi
vadszamarakkal is találkozhatunk. Itt találhatjuk
a Golden Beachet, mely a világ egyik legszebb
természetes strandja, illetve a tengeri teknősök
kedvelt tojásrakó helye is. Szabad program, úszásra
és étkezésre.

Nicosia
Félnapos program. Nicosia óvárosa, a Selimiye
mecset (Szt. Zsófia katedrális), a Büyük Han (Nagy
karavánszeráj), Velencei oszlop és a Girne kapu
megtekintése. Fakultatív lehetőség a „Zöldvonal”-ként
emlegetett ENSZ-zónán átkelni Dél-Nicosiába. Helyi
ételeket kipróbálni, és szuveníreket vásárolni a szabad program alatt mindenkinek lehetősége lesz.
Famagusta – hajókirándulás
Félnapos (kb. 4 órás) program. Partközeli hajózás,
mely során a kikötő és a várfal mellett elhajózva, a
fedélzetéről láthatjuk a megdöbbentő és a sziget legszomorúbb nevezetességét a „Holt város” épületeit.

Club Alda
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia-tól tizenöt
kilométerre, Lapta üdülőhelyen, csendes, nyugodt, falusias környezetben
épült, több épületből álló (központi és kerti egyemeletes bungaló épületek),
rendkívül népszerű, családbarát, 19 szobás középkategóriás szálloda, az üdülőhely központjától 900 m-re, a homokos strandtól pedig 650 méterre található.
A szállodától sétatávolságnyira szupermarket, több üzlet és étterem található.
Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben
rendszeres kb. 30 percenként közlekedő dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található megállóból (a buszt kézfeltartással
kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően berendezett, egy hálószobás (kb. 16 nm) világos színvilágú, légkondicionálóval, fürdőszobával, hűtővel,
hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz
tartozik, szárazföldre vagy kertre néző kilátással. Széf és vízforraló bérelhető a
recepción.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár, pénzváltó, autó és kerékpár kölcsönzési lehetőség, parkoló, internetezési lehetőség (WiFi ingyenes a lobby és a
medence körül), széfbérlés, ágyneműcsere heti két alkalommal, törülközőcsere
igény szerint.
Sport és szórakozás: árnyékos kert, medence, napozóterasz, nyugágyak és
napernyők a medencék körül ingyenesen vehetők igénybe, darts. Térítés ellenében: búvárklub (hívásra), biliárd.
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, tea, kávé, méz, lekvár, joghurt, kukoricapehely). Felár ellenében félpanzió, menüvacsorával foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés
ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy
szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

CSALÁDOKNAK | NYUGODT KÖRNYEZET | NÉPSZERŰ

Club Alda Hotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/lapta/club-alda-hotel-budapesti-indulas.html

Sempati
Club Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia-tól tizenöt kilométerre, Lapta üdülőhelyen, csendes, nyugodt, falusias lakókörnyezetben épült,
több épületből álló (főépületi, medence melletti és a kerti bungaló épületek),
modern, családbarát 2011-ben felújított 64 szobás középkategóriás klubszálloda.
Az üdülőhely központjától 2 km-re, a romantikus Sunny Beach partszakasztól
mindösszesen 100 méterre található. A szupermarket és hangulatos bár a szállodától sétatávolságnyira található. Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal
(közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30 percenként közlekedő
dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található
megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően berendezett, egy hálószobás
(kb. 20 nm) fürdőszobával, légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik szárazföldre, medencére
vagy tengerre néző kilátással. Széf és vízforraló bérelhető a recepción, minibár
fogyasztás, térítés ellenében.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár, medencebár, pénzváltó, autó és
kerékpár kölcsönzési lehetőség, parkoló, internetezési lehetőség (WiFi ingyenes
a lobby, bár és medence körül), széfbérlés, adapterbérlés, ágyneműcsere heti két
alkalommal, törülközőcsere igény szerint.
Sport és szórakozás: szépen gondozott belső kertben udvaron medence,
leválasztott gyermekmedence résszel, napozóterasz, nyugágyak és napernyők
a medencék körül ingyenesen vehetőek igénybe, darts, asztali tenisz. Térítés
ellenében: búvárklub, biliárd. Legközelebbi standolási lehetőség egy romantikus
kis öbölben a Sunny Beach-en, mindösszesen 100 méternyire ahova a belépés a
szálloda vendégeinek ingyenes (a part homokos-aprókavicsos, kevésbé kiépített).
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, tea, kávé, méz, lekvár, joghurt, kukoricapehely). Felár ellenében
félpanzió, büfé vacsorával (leves, naponta váltakozó főétel, többféle meleg és
hideg köretek pl.: saláták, sült zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb.) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
KÖZELI, HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK | NYUGODT KÖRNYEZET

Sempati Club Hotel
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/sempati-club-hotel-budapesti-indulas.html

L.A. Beach
Resort ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi
városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta üdülővárosban található,
segítőkész és barátságos személyzettel rendelkező, középkategóriás színvonalú szálloda. A szálloda száz szobával, privát homokos tengerparti stranddal,
látványmedencével és tengerparti bárral rendelkezik, mely a főépülettől (50
méter) vezető alagúton érhető el. A szálloda közelében, sétatávolságnyira szupermarket, ajándéküzlet, hangulatos helyi éttermek és buszmegálló (napközben
rendszeres kb. 10–15 percenként közlekedő járatokkal) található.
Szobák: minden szoba (2–4 fős) praktikusan berendezett, légkondicionálóval
(központilag szabályozható), fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal és
minibárral (csak a szállodában vásárolt italok tárolhatók benne) felszerelt. A
szobákhoz erkély tartozik utcára, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Depozit ellenében vízforraló bérelhető (tea- és kávékészítési lehetőség).
Szolgáltatások: recepció, étterem és több bár (medencéknél, tengerparton),
lobbybár, pénzváltó, szobaszerviz, strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (lobbynál ingyenes WiFi), széfbérlés (ingyenes), parkoló.
Sport és szórakozás: hangulatos, nagyméretű medence pálmafák árnyékában, gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen
vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is, privát strandklub, feszített
víztükrű látványmedencével és pezsgőfürdővel, fedett és fűtött medence (szezonálisan üzemel), játékterem, játszótér. Térítés ellenében: szauna, masszázs,
edzőterem, teniszpálya.
Étkezés: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben (tojás, sajt, felvágott,
péksütemények, palacsinta, tea, kávé, méz, lekvár, zöldségek, gyümölcsök).
Felár ellenében félpanzió, büfé vacsorával (leves, többféle meleg és hideg köretek, pl.: saláták, sült zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb., többféle főétel,
gyümölcs, sütemény) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.

PRIVÁT, KÖZVETLEN HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET

L.A. Beach Resort
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/l.a.-beach-resort-hotel-budapesti-indulas.html

Malpas Hotel &
Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia központjától és a
kikötőtől 7 km-re, a tengerparttól km 1.5 km-re található, falusias lakókörnyezetben, domboldalon épült, hatalmas 3 hektáros területen (főépület, melléképületek) elhelyezkedő, legutóbb 2014-ben felújított 190 szobás elegáns szálloda.
A szálloda ingyenes buszjáratot üzemeltet naponta többször a hotel privát
strandjára, a Cornaro Beach-re (sziklás parton, elegáns stég, bár, napozóterasz,
ernyők, nyugágyak). A városközpont könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett buszjárattal (naponta 2-3 alkalommal közlekedik).
Szobák: a melléképületi (Diamond Court) szobák mindegyike kategóriaelváráshoz képest egyszerűbben berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, vízforralóval, tv-vel és telefonnal felszerelt.
A szobákhoz erkély tartozik szárazföldre vagy kertre néző kilátással. Térítés
ellenében szobaszéf és minibár. A főépületi hasonlóan felszereltek, itt a szobák
szebben berendezettek, kertre vagy tengerre néző erkéllyel rendelkeznek.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár (lobbi, medence, tengerparti
és Jazz), lift, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet,
fényképész, fodrászat, ajándékbolt, ékszerbolt, internetkávézó (a WiFi térítés
ellenében), autóbérlési lehetőség, konferencia termek, parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők igénybe a medencénél és a
tengerparton is, strandtörülköző szerviz, fedett medence, edzőterem, jakuzzi,
szauna, törökfürdő, asztalitenisz, játszótér. Térítés ellenében wellness központ
(masszázs, kezelések), modern kaszinó, biliárd, gyermekfelügyelet. A szálloda
privát strandján található a sziget egyik leghíresebb éjszakai szórakoztató központja a Mansion Club, ahol minden héten zenekarok, DJ-k biztosítják a zenét és
a fergeteges hangulatot.
Ellátás: félpanzió, svédasztalos reggelivel és vacsorával. Italfogyasztás a vacsora
alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

PRIVÁT HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | CSALÁDOKNAK

Malpas Hotel & Casino
Árkategória: $$-$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/malpas-hotel--casino-budapesti-indulas.html

Manolya
Resort Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi
városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta kisvárosban, az LA Beach
Hotel közelében található, segítőkész és barátságos személyzettel rendelkező,
rendkívül népszerű, hatvanegy szobás, kiváló elhelyezkedésű, középszínvonalú
szálloda. A szálloda közvetlen tengerparti fekvésének köszönhetően, egyedülálló élményt nyújt a tenger szerelmeseinek, itt tényleg csak pár lépésnyire van
a tenger. A szálloda közelében, sétatávolságnyira szupermarket, ajándéküzlet,
hangulatos helyi éttermek és buszmegálló található. Kyrenia központjába az
eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30
percenként közlekedő dolmus járatokkal, felszállási lehetősége a közeli főúton
található megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba kategóriájának megfelelően felszerelt és túlnyomórészt
fabútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 20 nm), légkondicionálóval,
fürdőszobával hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély
tartozik tengerre néző kilátással. Térítés ellenében vízforraló és minibár
Szolgáltatások: recepció, lift, étterem és amerikai bár, pénzváltó, internetezési
lehetőség (WiFi térítés ellenében), olvasószoba, széfbérlés, ruhatisztítás, kerékpárkölcsönzés, parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
tengerparti fapallós napozóstég a medence körül, lépcsős lejárattal a tengerbe, napernyők és nyugágyak melyek a medence körül ingyenesen vehetők
igénybe, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). Térítés ellenében: biliárd.
A szállodával szemben, kis homokos strand, pár perc sétányira.
Étkezés: bővített kontinentális reggeli (08:00-10:00) büfé rendszerben, benne:
tojás, sajt, felvágott, péksütemények, palacsinta, tea, kávé, méz, lekvár, zöldségek, gyümölcsök. Felár ellenében félpanzió, büfé vacsorával (20:00-22:00),
foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERPART | NÉPSZERŰ | CSALÁDOKNAK

Manolya Resort Hotel
Árkategória: $$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/lapta/manolya-resort-hotel-budapesti-indulas.html

Crystal Rocks
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb.
9 km-re, közvetlenül a tengerparton, csendes, nyugodt, falusias lakókörnyezetben
épült, több épületből (központi és bungaló épületek) álló, homokos stranddal
rendelkező egyszerűbb középkategóriás szálloda. A szállodához szépen gondozott, dúsnövényzetű kert és egy kis csúszdapark tartozik. Közelében a Salamis
Bay Conti Hotel található (kb. 500 méterre). Famagusta központjába az eljutás
iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben rendszeres kb. 30 percenként
közlekedő dolmus járatokkal, felszállási lehetősége a közeli főúton található
megállóból (a buszt kézfeltartással kell megállítani).
Szobák: minden szoba a bungaló épületek egyikében található, kategóriájának
megfelelően berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), fürdőszobával légkondicionálóval, hajszárítóval, tv-vel, telefonnal és mini hűtővel felszerelt. A szobákhoz terasz tartozik kertre vagy tengerre néző kilátással. Széf, térítés ellenében bérelhető.
Szolgáltatások: recepció, étterem és bár (panoráma kilátással), pénzváltó,
szobaszerviz, parkoló, konferenciaterem és rendezvényszervezés, autóbérlés,
internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében). A szállodától sétatávolságnyira
mini market és egy helyi étterem található. Famaguszta központjába az eljutás
iránytaxikkal (közösségi) vagy privát taxi rendeléssel lehetséges.
Sport és szórakozás: gondozott kertben medence, élménymedence (kis csúszdapark), gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és napernyők a medencék
körül ingyenesen vehetőek igénybe, privát homokos strand. Sétatávolságnyira
több romantikus, csendes homokos partszakasz, strand fedezhető fel.
Ellátás: félpanzió, bővített kontinentális reggelivel és büfé vacsorával.
Felár ellenében alll inclusive ellátás is foglalható, benne: reggeli, ebéd és vacsora,
korlátlan italfogyasztás 10-22 óra között. Az italválaszték pohárban felszolgálva,
a szálloda által meghatározott helyi és alkoholos és üdítőitalokra, vízre és gépi
kávéra vonatkozik. Az import és palackozott italok fogyasztása térítéshez kötött.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy bungalóban
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN TENGERP. | CSALÁDOKNAK | AKÁR ALL INCLUSIVE

Crystal Rocks Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/crystal-rocks-hotel-budapesti-indulas.html

Dome
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjában városi és egyben turisztikai környezetben található, közvetlenül
a tengerparton egy kiugró szirten épült, a parti sétány mentén a belvárosi
történelmi kikötőtől 250 méternyire fekvő százhatvan szobás patináns szálloda.
A szálloda Kyrenia egyik legrégebbi hotelje (több mint 70 éves, közelmúltban
részlegesen fel lett újítva), egyedülállóan kedvező elhelyezkedéssel, számtalan
lehetőséggel a szállodán kívüli.
Szobák: minden standard szoba kategóriajelöléshez képest egyszerűbben és
régebbi bútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik utcára, vagy tengerre néző kilátással. Térítés ellenében szobaszéf
és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár, pénzváltó, szobaszerviz, ruhatisztítás, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében), internetezési
lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, napozóterasz, közvetlen lejutási
lehetőség a tengerbe (lépcső), természetes medence a tengerben (sziklából
kialakítva), napernyők és nyugágyak melyek a medencék körül ingyenesen
vehetők igénybe, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). Térítés ellenében:
edzőszoba, szauna, masszázs, biliárd, kaszinó.
Étkezés: büfé reggelivel (07:00-10:00). Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával (19:30-22:00) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN, SZIKLÁS TP. | CSALÁDOKNAK | VÁROSKÖZPONTI

Dome Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/dome-hotel-budapesti-indulas.html

Le Chateau
Lambousa Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjától kb. tizenhárom kilométerre, Lapta kisvárosban található, hatalmas
kerttel rendelkező, egyedi és igazán különleges építészeti stílusú, középkori
tematikájú, több épületből (központi, kerti melléképületek és villák) álló 77 szobás
szálloda, az LA Beach Hotel szomszédságában található. A szálloda saját strandklubbal rendelkezik a 300 méternyire fekvő homokos tengerparton. Közelében,
szupermarket, ajándéküzlet, hangulatos helyi éttermek és buszmegálló található.
Kyrenia központjába az eljutás iránytaxikkal (közösségi) lehetséges, napközben
rendszeres kb.30 percenként közlekedő dolmus járatokkal, amelyeknek a felszállási lehetősége a közeli főúton található megállóból (a buszt kézfeltartással kell
megállítani).
Szobák: minden kerti és főépületi standard szoba szépen berendezett, egy
hálószobás (kb. 24 nm), fürdőszobával légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, szobaszéffel, telefonnal és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély
tartozik szárazföldre vagy kertre, medencére néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, több étterem és több bár, lobbybár, pénzváltó,
szobaszerviz, strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi),
széfbérlés (ingyenes), ruhatisztítás, parkoló.
Sport és szórakozás: hangulatos nagyméretű medence pálmafák árnyékában,
gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők
igénybe a medencénél és a homokos tengerparton is, játékterem, játszótér. Térítés ellenében: edzőszoba, jacuzzi, szauna, masszázs, törökfürdő, tenisz.
Étkezés: félpanzió, büfé reggelivel (08:00-10:00) és büfé vacsorával (19:0021:30), foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZELI, HOMOKOS TP. | NYUGODT KÖRNYEZET | PÁROKNAK

Le Chateau Lambousa Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/lapta/le-chateau-lambousa-hotel-budapesti-indulas.html

Oscar Resort
Hotel ****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjának közelében (kb. 1.5 km), városi lakókörnyezetben, közvetlenül a
tengerparton, a kikötő mellett épült, több épületből (központi, melléképületek
és villák) álló, hatalmas dúsnövényzetű, árnyékos kerttel és privát homokos, helyenként aprókavicsos stranddal rendelkező, igen kedvelt kettőszázhúsz szobás
szálloda. A történelmi kikötő és a vár könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett ingyenes kisvonattal (naponta 2-3x közlekedik, vasárnap kivételével).
Szobák: minden standard szoba praktikusan berendezett, egy hálószobás
(kb. 22 nm), légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel és telefonnal
felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik utcára, medencére vagy tengerre néző
kilátással. A családi duplex szobák, hasonlóan felszereltek, 2 alvóhelységgel
(kb. 45 nm, 3-4 főre) rendelkező galériás szobák, családok számára kényelmesebb elhelyezést biztosítanak. Térítés ellenében szobaszéf, vízforraló és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár, pénzváltó, szobaszerviz, ékszerbolt, minimarket, ajándékbolt, strandtörülköző szerviz (depozit
ellenében), internetezési lehetőség (WiFi térítés ellenében), parkoló.
Sport és szórakozás: szépen gondozott kertben medence, élménymedencék
(csúszdák, hullámmedence), gyermekmedence, napozóterasz, nyugágyak és
napernyők a tengerparton és a medencék körül ingyenesen vehetők igénybe,
strandtörülköző szerviz (letét ellenében), edzőszoba, játékterem, játszótér,
fedett medence, szauna, térítés ellenében: pezsgőfürdő, törökfürdő, masszázs,
kezelések, biliárd. Privát homokos strand, sportpályák. Napközbeni szórakoztató
és sportprogramok, vetélkedők (vízi torna, strand röplabda), esténként zenés
táncos vacsoraestek.
Étkezés: büfé reggelivel (07:00-10:00). Felár ellenében félpanzió büfé vacsorával (19:30-22:00) foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár
és bor bekészítés a szobába. A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KAVICSOS-HOMOKOS TP. | CSALÁDOKNAK | CSÚSZDAPARK

Oscar Resort Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/oscar-resort-hotel-budapesti-indulas.html

Sea Life Long
Beach Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
tizenhat kilométerre, kialakítás alatt álló kisvárosi környezetben található, 2018ban épült, modern, kategóriájában kiemelkedő színvonalú, 55 szobás, butikhotel
jellegű, barátságos elrendezésű szálloda, főút mellett, a tengertől mindösszesen 100 méternyi távolságra, a lassan mélyülő több kilométer hosszú homokos
strandtól pedig rövid sétatávolságnyira található (kb. 450 m). A városközpont
gyorsan elérhető a szállodától taxival.
Szobák: minden szoba kategóriaelváráshoz képest szebben berendezett, egy
hálószobás (kb. 20 nm) fürdőszobás (zuhanyzó), légkondicionálóval, hajszárítóval, led tv-vel, WiFi internet kapcsolattal (térítésmentes), szobaszéffel és telefonnal
felszerelt. Térítés ellenében: minibár. A szobákhoz erkély vagy balkon tartozik
szárazföldre, medencére vagy tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, több bár, minishop, autóbérlési lehetőség,
konferencia terem, parkoló. A szálloda más környékbeli szállodákkal összefogva,
közös kisbuszjáratot közlekedtet a környező látnivalókhoz (Szt. Barnabás Kolostor, Salamis) vagy Famagusta központjába. Helyfoglalással, menetrenddel és az
aktuális útiránnyal kapcsolatosan a recepción adnak tájékoztatás.
Sport és szórakozás: nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz,
napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél, strandtörülköző szerviz (depozit ellenében). A szálloda egy edzőszobával és SPA részleggel is rendelkezik ahol különböző test és szépségkezelések, szauna díj ellenében
igényelhető. A széles, hosszú homokos tengerpart rövid séta távolságnyira
elérhető (a strandon a nyugágy és napernyőbérlés térítés ellenében). A szálloda
környezetében közelében minimarket, gyógyszertár, kávézó és ajándéküzletek is
található.
Ellátás: félpanzió, büfé reggelivel (tojás, omlett, sajt, felvágott, gyümölcs,
péksütemény, tea, kávé) és vacsorával (szezonális: menüválasztásos vagy büfé)
foglalható. Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

BUTIKHOTEL | KÖZELI, LASSAN MÉLYÜLŐ, HOMOKOS TP.

Sea Life Long Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/sea-life-long-beach-hotel-budapesti-indulas.html

Vuni Palace Hotel
& Casino ****+
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjának közelében (kb. 1.5 km), városi lakókörnyezetben, közvetlenül a tengerparton épült, több épületből álló, privát homokos stranddal rendelkező, igen kedvelt
százhatvannégy szobás szálloda. A szálloda vendégei a szomszédos Oscar Resort
Hotel medencéit, élménymedencéit és széles homokos strandját is használhatják
térítésmentesen. A történelmi kikötő és a vár könnyedén elérhető a szálloda által
üzemeltetett ingyenes kisvonattal (naponta 2-3x közlekedik, vasárnap kivételével).
Szobák: minden szoba a melléképületek egyikében található és kategóriaelváráshoz
képest egyszerűbben berendezett, egy hálószobás (kb. 22 nm), légkondicionálóval,
fürdőszobával, hajszárítóval, vízforralóval, tv-vel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik. Térítés ellenében szobaszéf és minibár.
Szolgáltatások: recepció, lift, több étterem és több bár (lobby, medence, tengerparti), ír kocsma, pénzváltó, szobaszerviz, ékszerbolt, fodrászszalon, ajándékbolt,
strandtörülköző szerviz, internetezési lehetőség (ingyenes WiFi), parkoló.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, jacuzzi, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton,
strandtörülköző szerviz, napozóstég, kis homokos helyenként aprókavicsos strand,
fedett medence, játszótér, gyerek klub (5-12 éves korig), minigolf. A szomszédos
Oscar Resort Hotel medencéi és strandja szintén térítésmentesen használható a
szállodai vendégeknek. Főszezonban napközbeni animáció 10-16 óra között, esténként a kicsiknek gyermek diszkó, a felnőtteknek szórakoztató estek, élőzene. Térítés
ellenében: masszázs, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, tenisz, játékterem, kaszinó.
Étkezés: all inclusive ellátás, benne: svédasztalos reggeli (07:00-10:00), késői reggeli
(10:00-10:30), svédasztalos ebéd (12:30-14:30) és svédasztalos vacsora (19:3022:00) a központi étteremben, korlátlan italfogyasztás az étkezések alatt illetve a
medencénél található bárban 10-19 óra között és a lobbi bárban 10:00-24:00 óra
között, jégkrém a snack étteremben (15.30-16.30 között), szauna, törökfürdő és
térítésmentes WiFi használat. A megjelölt időpontokon kívül és a szálloda további
bárjaiban és éttermeiben a fogyasztásért külön térítést kell fizetni.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális nászutas ajánlat: szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | NÉPSZERŰ | NÁSZUTASOKNAK

Vuni Palace Hotel & Casino
Árkategória: $$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/vuni-palace-hotel--casino-budapesti-indulas.html

Mimoza Beach
Hotel ***
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
kb.: 8 km-re épült, a Salamis Bay Conti Hotel mellett elhelyezkedő, 2019-ben újranyitott, teljesen felújított, szinte vadonatúj 57 szobás modern, családias hangulatú
strandhotel, közvetlenül a lassan mélyülő finom homokos tengerparton található.
Szobák: minden szoba szépen berendezett, egy hálószobás (kb 18 nm), fürdőszobával, légkondicionálóval, Lcd Tv-vel, WiFi internet kapcsolattal (ingyenes) és
beépített USB töltő csatlakozóval, hűtővel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz
erkély tartozik medencére és tengerre néző vagy utcai és oldaltengerre néző
kilátással.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, medencebár, szoba szervíz, ruhatisztítás,
parkoló.
Sport és szórakozás: medence, gyermekmedence, napozóterasz közvetlen lejárattal a homokos strandra, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők igénybe
a medencénél és a tengerparton is, edzőszoba, szauna, hetente többször esténként műsoros vacsoraestek, élőzene.
Ellátás: félpanzió, büfé reggelivel (08:00-10:00) és büfé vacsorával (19:0021:30), foglalható, benne: leves, többféle meleg és hideg köretek pl.: saláták, sült
zöldségek, tésztafélék, rizs, hummusz stb, többféle főétel, gyümölcs, sütemény.
Italfogyasztás a vacsora alatt térítés ellenében.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.

KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | 2019-BEN TELJESEN FELÚJÍTOTT

Mimoza Beach Hotel
Árkategória: $$$-$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/yeni-bogazici/mimoza-beach-hotel-budapesti-indulas.html

Cratos Premium
Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Kyrenia történelmi városközpontjától mindösszesen öt kilométerre, közvetlenül tengerparton, csendes, nyugodt
környezetben épült, több épületből (központi és kerti villák) álló, 408 szobás, monumentális luxushotel melyhez hatalmas, szépen gondozott, zárt és dúsnövényzetű
belső udvar, kert és egy lenyűgöző mesterségesen kialakított egzotikus öböl tartozik.
Szobák: minden standard szoba egy hálószobás (kb. 26 nm), luxus bútorokkal
berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, HD tv-vel, WiFi internetkapcsolattal, széffel és telefonnal felszerelt. Térítés ellenében: fizetős tv csatornák és
minibár, a helyszínen igényelhető. A szobákhoz terasz tartozik szárazföldre, medencére vagy oldal tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások: recepció, lift, szobaszerviz, több bár, több étterem, medence és
strandbár, pénzváltó, ruhatisztítás, ajándéküzletek, elegáns butikok, kishajó kikötő,
limuzin és yachtkölcsönzés, parkoló, gyermekfelügyelet, kaszinó, ingyenes Wifi.
Sport és szórakozás: szépen gondozott különleges hangulatú belső kertben nagyméretű (kb. 1350 nm) medence, gyermekmedence, belső fedett és fűtött medence,
strandtörülköző szerviz, napozóterasz, nyugágyak és napernyők a medencék körül
és a szálloda privát homokos, mesterségesen kialakított lassan mélyülő strandján
ingyenesen vehetőek igénybe (privát stégek, maldív stílusú strandvillák és nagyméretű napozósátrak térítés ellenében bérelhetők), szauna, törökfürdő, gőzfürdő,
edzőterem. Térítés ellenében: privát Spa, búvárkodás, masszázs, miniklub 2-12 éves
kor közötti gyermekeknek, játékterem nagyobb gyerekeknek, Casino, vízi sportok.
Napközben szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők, este showműsorok.
Ellátás: Teljes panzió, benne: svédasztalos reggeli (07:30-10:00), svédasztalos
ebéd (12:30-14:30), svédasztalos vacsora (19:00-21:30) korlátlan és térítésmentes
italfogyasztás az étkezések alatt, az italválaszték a szálloda által meghatározott helyi
alkoholos, alkoholmentes italokra és koktélokra is vonatkozik.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: elsőbbségi és VIP bejelentkezés, romantikus
szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés a szobába, egy alkalommal
reggeli felszolgálása a hálószobában, 20% kedvezmény egy masszázs árából.
A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem régebbi házasságot
igazoló dokumentum bemutatása.
LUXUSHOTEL | KÖZVETLEN TENGERPART | NYUGODT KÖRNYEZET

Cratos Premium Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/kyrenia/cratos-premium-hotel-budapesti-indulas.html

Salamis Bay Conti
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától
kb. 8 km-re épült, hatalmas 65 hektáros területen elhelyezkedő igen népszerű
és nagy visszatérő vendégkörrel rendelkező ultra all inclusive szálloda, közvetlenül a lassan mélyülő finomhomokos tengerparton található. A városközpont
könnyedén elérhető a szálloda által üzemeltetett buszjárattal.
Szobák: a főépületi és melléképületi standard szobák mindegyike praktikusan
berendezett, egy hálószobás (kb. 24 nm), fürdőszobával, központilag szabályozható légkondicionálóval, hajszárítóval, minibárral, Tv-vel, WiFi internet kapcsolattal, szobaszéffel és telefonnal felszerelt. A szobákhoz erkély tartozik. A központi
medence melletti villaépületek szobái hasonlóan felszereltek, elegánsabb
bútorokkal berendezettek, nagyobb alapterületűek (kb. 35 nm), a szobákhoz
hálószoba és nappali (2-4 főre) tartozik. Ugyanitt lehetőség van családi duplex
szobák foglalására (3-5 főre, kb. 57 nm) kényelmes, tágas, lakóegységekben.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, cukrászda, lift, szobaszerviz,
pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászat, ajándékbolt, ékszerbolt, internetkávézó, autóbérlési lehetőség, konferencia termek.
Sport és szórakozás: több nagyméretű medence, gyermekmedence, napozóterasz, napozóstég, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe
a medencénél és a tengerparton is, strandtörülköző szerviz, fedett medence,
privát csúszdapark (4 különböző csúszda), edzőterem, jakuzzi, szauna, törökfürdő, asztalitenisz, teniszpályák (nappali és éjszakai), mini klub, amfiteátrum,
napközbeni szórakoztató és sportprogramok, koncertek, látványos bemutatók,
vetélkedők (vízi torna, strand röplabda). Térítés ellenében wellness központ,
modern kaszinó, biliárd, futballpálya, sporteszközök és felszerelésbérlés, búvároktatás, gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. Térítésmentes a sportpályák, a fitneszterem,
törökfürdő, pezsgőfürdő, szauna, gőzfürdő, asztalitenisz, sakk és darts.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint.
Speciális nászutas ajánlat: szobadekoráció, gyümölcskosár és bor bekészítés.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN TP. | NAGYCSALÁDOKNAK | ULTRA ALL INCL.

Salamis Bay Conti Hotel
Árkategória: $$$$-$$$$$
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/salamis-bay-conti-hotel-budapesti-indulas.html

Limak Cyprus
Deluxe Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 40
km-re a Karpaz-félszigeten található a sziget egyik legújabb építészeti különlegessége. A hatalmas, többhektáros kertben elhelyezkedő, különleges hangulatú 2018-ban
nyílt, ötszázkilencvenkilenc szobás szálloda, egyedi építészeti stílusú, boltozatos
teraszokból álló épületegyüttes és kert, az ókori Babilónia mítoszokkal teli világa
ihlette, varázslatos hotelélmény, közvetlenül a sziget egyik legszebb lassan mélyülő
finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: minden standard szoba újonnan és luxus bútorokkal berendezett, egy hálószobás (kb. 28 nm), világos színvilágú, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal, széffel és minibárral felszerelt. Lehetőség van családi
szobák foglalására ahol az elhelyezése kényelmes lakóegységben, két szobában (4
főre, kb. 48 nm) történik. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, 6 étterem, több bár (lobbi, medence és tengerparti), kávézó, lift, szobaszerviz, pénzváltó, minimarket, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész,
fodrászszalon, ékszerbolt, internetkávézó (WiFi a lobby környékén ingyenes), autóés limuzinbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: privát homokos strand, nagyméretű medence, 4 medence,
gyermekmedence, modern aquapark változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a
medencénél és a tengerparton is, ingyenes strandtörülköző szerviz, fedett medence,
törökfürdő, gőzfürdő, szauna, edzőterem, asztalitenisz, teniszpályák, foci; kosárlabda
és röplabdapálya, miniklub, napközbeni szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők,
esti showműsorok. Térítés ellenében: wellness központban masszázs és kezelések,
modern Las Vegas stílusú kaszinó, biliárd, esti tenisz, búvároktatás, gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. A csúszdapark használata, WiFi internetkapcsolat, a
sportpályák használata, darts, asztalitenisz, fitneszterem, fedett medence, törökfürdő,
szauna és gőzfürdő használata.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár
és bor bekészítés a szobába, egy alkalommal vacsora az a’ la carte étteremben.
Feltétele az 1 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN TENGERP. | LUXUSHOTEL | ULTRA ALL INCLUSIVE

Limak Cyprus Deluxe Hotel
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/limak-cyprus-deluxe-hotel-budapesti-indulas.html

Kaya Artemis Beach
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 40
km-re a Karpaz-félszigeten található a sziget egyik legnagyobb építészeti különlegessége. A hatalmas, 16 hektáros (központi épület és villák) elhelyezkedő, különleges ógörög hangulatú, egyedi építészeti stílusú, az epheszoszi Artemisz Templom
mására épített, hétszázharmincnégy szobás szálloda, közvetlenül a sziget egyik
legszebb lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: a szépen gondozott kertben, a kétszintes villaépületekben található minden
szoba (kb. 34 nm) szépen berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal, széffel és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy
terasz tartozik, kertre néző kilátással. Lehetőség van családi szobák foglalására (max.
5 főre, kb. 78 nm), ahol többgyermekes családok számára az elhelyezése kényelmes,
galériás szobában történik. A főépületi szobák (standard) berendezése még elegánsabb és a fürdőszobai kádpezsgőfürdővel felszerelt. Az elhelyezés itt különlegesebb
hangulatú, azonban a szobák a tengertől/étteremtől távolabb esnek.
Szolgáltatások: recepció, több étterem, több bár, kávézó, lift (főépületben), szobaszerviz, pénzváltó, minimarket, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászszalon,
ékszerbolt, internetkávézó, autóbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: privát, több mint 200 méter hosszú homokos strand, nagyméretű medence, „adultsonly” medence, gyermekmedence, modern Aquapark változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is, ingyenes
strandtörülköző szerviz, fedett medence, törökfürdő, gőzfürdő, szauna, edzőterem,
asztalitenisz, teniszpályák, miniklub, napközbeni szórakoztató és sportprogramok,
vetélkedők, esti showműsorok. Térítés ellenében: wellness központban masszázs
és kezelések, modern Las Vegas stílusú kaszinó, biliárd, esti tenisz, búvároktatás,
gyermekfelügyelet, a tengerparton vízi sportok széles választéka.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás. Térítésmentes minibár fogyasztás, üdítőitalok,
ásványvíz és sör, a csúszdapark használata, WiFi, a sportpályák használata, darts,
fitneszterem, fedett medence, törökfürdő, szauna és gőzfürdő használata.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy vagy két gyermek, egy szobában történő
elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint.
Speciális ajánlat nászutasoknak: virágcsokor, gyümölcskosár és bor bekészítés
a szobába érkezéskor, speciális szobadekoráció, reggeli felszolgálása a hálószobában az első éjszakát követő reggelen, egy alkalommal romantikus étkezés az egyik
szabadon választható a’ la carte étteremben. A speciális nászutas ajánlat feltétele
egy 3 hónapnál nem régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | CASINO | LUXUSHOTEL

Kaya Artemis Beach Resort
Árkategória: $$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/kaya-artemis-resort-hotel-budapesti-indulas.html

Concorde Luxury
Resort Hotel *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb.
40 km-re a Karpaz félszigeten, 2018-ban nyílt vadonatúj luxusszálloda. A szálloda
hatalmas 12 hektáros területen helyezkedik el, benne hatalmas kerttel, medencerendszerrel, élményfürdővel és csúszdaparkkal, kiépített homokos tengerparttal és egy romantikus stéggel. A főépületből, kerti bungalósorból és privát villákból álló különleges
hangulatú, elegáns, ötszázhatvankilenc szobás szálloda közvetlenül a sziget egyik
legszebb lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található.
Szobák: minden deluxe szoba vadonatúj, egy hálószobás (kb. 45 nm), luxus
bútorokkal berendezett, természetes fénnyel teli, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel és telefonnal (ingyenes WiFi), széffel, vízforralóval és
minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik kertre oldalt tengerre
néző vagy tengerre néző kilátással. Lehetőség van családi lakosztályok foglalására
ahol többgyermekes (max. 4 fő) családok számára az elhelyezése a főépület mögötti
bungalósoron, a csúszdapark közelében, kényelmes és tágas lakóegységben (kb.
95 nm), melyekben egy hálószoba kis nappalival és egy másik (gyermek) hálószoba
található. A szobák hasonlóan berendezett, mint a deluxe szobák és két fürdőszobával rendelkeznek. A családi szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.
Szolgáltatások: recepció, számos étterem, 11 bár, kávézó, lift, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész, fodrászszalon, ékszerbolt,
internetkávézó (WiFi a lobby környékén ingyenes), autó és limuzin bérlési lehetőség,
konferencia termek, parkoló. A szálloda területén több „busz megálló” került kialakításra ahonnan rendszeres időközönként közlekedő golf kocsikkal eljuthatunk az
egymástól kicsit távolabb eső helyszínekre is (part-csúszdapark, kert- főépület stb..)
Sport és szórakozás: privát homokos strand, hatalmas kör alakú medence, gyermekmedence, családi medence, lagúna medence, modern élmény és Aquapark
változatos csúszdákkal, kisgyermekeknek külön vízivilág, napozóterasz, napernyők
és nyugágyak ingyenesen vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton is,
ingyenes strandtörülköző szerviz, fedett medence, törökfürdő, szauna, edzőterem,
asztalitenisz, teniszpályák, foci; kosárlabda és röplabdapálya, mini klub, napközbeni
szórakoztató és sportprogramok, vetélkedők, esti showműsorok.
Ellátás: ultra all inclusive ellátás.
Gyermekkedvezmény: egy vagy két felnőtt és egy vagy két gyermek egy szobában
történő elhelyezése esetén, pótágyon az árlista szerint. Két vagy három felnőtt és egy
vagy két gyermek csak családi szobákban helyezhető el.
ÉLMÉNYFÜRDŐ, CSÚSZDAPARK | HOMOKOS TP. | LUXUSSZÁLLODA

Concorde Luxury Resort Hotel
Árkategória: $$$$$-$$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/bafra/concorde-luxury-resort-hotel-budapesti-indulassal.html

Noah’s Ark Deluxe
Resort & Casino *****
Utasaink értékelése:

Fekvése: Ciprus északi, a törökök által lakott részén, Famagusta központjától kb. 42
km-re a Karpaz-félszigeten, a 2011-ben épült, bibliai Noé bárkája mintájára épített,
hatszázötvennégy szobás „luxus” szálloda. A szálloda közvetlenül a sziget egyik legszebb, lassan mélyülő finomhomokos tengerpartján található, hatalmas 16 hektáros
parkosított területtel (kb. 500 méter hosszú privát homokos strand) rendelkezik, ahol
központi épület melletti luxus kerti villák és egy csodálatos pálmafaerdő is található.
Szobák: pálmafás, szépen gondozott kertben a villaépületekben található minden
szoba (2–3 fős) elegánsan berendezett, légkondicionálóval, fürdőszobával, hajszárítóval, LCD tv-vel, telefonnal, vízforralóval (tea- és kávékészítési lehetőség) és minibárral felszerelt. A szobákhoz erkély vagy terasz tartozik, kertre néző kilátással. Térítés
ellenében digitális széf bérelhető. Lehetőség van ún. családi összenyitható szobák
foglalására, ahol többgyermekes családok számára az elhelyezése kényelmes, szeparált szobában történik. A főépületi szobák (bárkaépület) hasonló felszereltséggel,
felár ellenében foglalhatók, többségükhöz tengerre néző erkély tartozik.
Szolgáltatások: recepció, lift (csak a bárka épületben), több étterem, több bár, cukrászda, szobaszerviz, pénzváltó, mini market, mosoda, orvosi ügyelet, fényképész,
fodrászat, autónbérlési lehetőség, konferenciatermek, parkoló.
Sport és szórakozás: hatalmas fákkal és növényekkel teli egzotikus kert, több
medence, gyermekmedence, napozóterasz, napernyők és nyugágyak ingyenesen
vehetőek igénybe a medencénél és a tengerparton és a szálloda teljes területén,
strandtörülköző szerviz, a fedett medence, felnőtt és gyermek csúszdapark, modern
edzőterem, szauna, törökfürdő, gőzfürdő, asztalitenisz, darts, íjászat, teniszpályák,
miniklub, kertben hinta és függőágyak, napközbeni szórakoztató és sportprogramok
kicsiknek és nagyoknak, vetélkedő, esti showműsorok, napközben kidsklub (gyermekfelügyelet). Térítés ellenében a wellness központ szolgáltatásai, modern Las
Vegas stílusú kaszinó, biliárd, koncert (esetenként), futballpálya.
Ellátás: all inclusive ellátás. Térítésmentes minibár fogyasztás, a csúszdapark használata, WiFi, szauna, gőzfürdő, törökfürdő, fedett medence és edzőterem.
Gyermekkedvezmény: két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, az árlista szerint. Két felnőtt és két vagy három gyermek
elhelyezése csak családi szobákban lehetséges.
Speciális ajánlat nászutasoknak: romantikus szobadekoráció, gyümölcskosár és
bor bekészítés a szobába, egy alkalommal reggeli felszolgálása a hálószobában,
egy alkalommal romantikus étkezés egy a’ la carte étteremben, kedvezmények a SPA
szolgáltatások áraiból. A speciális nászutas ajánlat feltétele egy 1 hónapnál nem
régebbi házasságot igazoló dokumentum bemutatása.
KÖZVETLEN, HOMOKOS TP. | LUXUSHOTEL | NYUGODT KÖRNY.

Noah’s Ark Deluxe Resort
Árkategória: $$$$$+
Olvassa le telefonjával a QR
kódot és tájékozódjon árainkról,
akcióinkról és az utazás részleteiről
weboldalunkon!

Budapesti indulás

Debreceni indulás

http://www.budavartours.hu/ajanlat/ciprus/famagusta/noahs-ark-deluxe-resort--casino-budapesti-indulas.html

Hasznos tudnivalók
Az itt megjelent kiegészítő információk kiadványunk, utazási
feltételünk és utazási szerződésünk szerves részét képezi,
fontos, hogy megrendelés előtt alaposan ismerje meg azok
tartalmát, mivel azokban hasznos információkat talál utazásához, illetve a megrendeléshez. Kérjük, az utazási szerződés
aláírása előtt olvassa át a Budavár Tours által szervezett
utazásokra vonatkozó általános tudnivalókat és feltételeket.

által megállapított – repülőtéri illetéket és egyéb költségeket.
Összegét árfolyam- és hatósági árváltozás befolyásolhatja. A
kiadott árlistákban megjelentetett díjak tájékoztató jellegűek,
az utazás kezdetéig változhatnak. Az utasnak figyelembe kell
vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét, az ezen okok miatt bekövetkező kárért az
Utazási Iroda nem tud felelősséget vállalni.

Egészségügyi előírások:
A kötelező vagy ajánlott védőoltásokat minden esetben az
adott útnál feltüntetjük. Bővebb felvilágosítást a Nemzetközi
Oltóközpont (1097 Budapest, Gyáli út 26. Tel.: 215-0756)
nyújt. Nem javasoljuk a csapvíz, illetve a hámozatlan gyümölcsök és zöldségek fogyasztását. Az emberi szervezetnek
általában több napra van szüksége ahhoz, hogy a melegebb
klímára, illetve a szokatlan ételekre átálljon. Az előbbi okok,
illetve a hűtött italok gyakran okoznak gyomorproblémát, hasmenést. Ezért javasoljuk, hogy kérjen tájékoztatást orvosától,
illetve elutazás előtt állítson össze házi patikát (bélbetegség,
láz, megfázás, keringési rendellenességek és rovarcsípés
elleni szerek, valamint magas fényvédő faktorú napkrém).
Gyermeket váró nők számára a légitársaságok előírásai az
irányadóak! Ügyfeleiknek javasoljuk, hogy vigyenek magukkal szúnyogriasztó, vagy egyéb rovarok elleni készítményeket,
mert bizonyos időszakokban és helyeken nagy számban
fordulhatnak elő.

Szállások:
A szállodák csillag(*) minősítése a fogadó országok idegenforgalmi hivatala által megállapított kategória besorolás szerint van jelölve. A besorolásnak nincs nemzetközi
követelményrendszere, így kérjük, vegyék figyelembe azt,
hogy a külföldi szállodák szolgáltatási színvonala eltérhet a
magyarországi minőségi követelményektől.
Irodánk minden szálláshellyel csak gondos, alapos kiválasztás, valamint felmérés után létesít üzleti kapcsolatot. Irodánk
ugyan folyamatosan ellenőrzi a szállásokat, ám legnagyobb
igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy az egyes szállodák
minőségi vagy egyéb fontos jellemzőjében valamilyen
változás áll be. Ezekről a változásokról sajnos nem minden
esetben kapunk értesítést. Ezért a katalógusunkban szereplő
információk tájékoztató jellegűek (kiemelten a szállodák
szolgáltatásaira vonatkozólag), a változás jogát fenntartjuk.
Ezen változtatásokból eredő esetleges kellemetlenségekért
felelősséget vállalni nem tudunk. A szállodák kizárólag a saját
területükön és annak is csak az utazóközönség által használt
részén kötelesek a kategóriájuknak megfelelő szolgáltatásokat, illetve környezetet biztosítani.

Repülőút:
A Budavár Tours több különböző, megbízható és jó nevű légitársasággal áll kapcsolatban. Az utazási szerződésben foglalt
utazási naphoz lehetőség szerint minden esetben tartjuk magunkat. Sajnos nincs befolyásunk arra, hogy az adott napon
mikor indulnak és érkeznek a repülőgépek. Az előzetesen
kiadott menetrendtől (az átvett repülőjegyeken is megtalálható) a légitársaságok eltérhetnek, a menetrendet módosíthatják, akár az utazás előtti percekben is. A nemzetközi légi
közlekedésben szokásos előírások alapján a Budavár Tours
fenntartja az indulási hely, a repülési útvonal, a közbenső
leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülőgép típusa
és a repülési terv megváltoztatásának jogát. A Budavár Tours
által szervezett utak első és utolsó napja utazási napok, így
azokra semmilyen más programot nem szervez az utazást
kivéve. Ezért nem tekinthetők nyaralási napnak sem. A 2 éves
kor alatti gyermekek és csecsemők külön ülőhelyfoglalással
nem rendelkeznek, ezért a repülőút alatt az egyik szülő
ölében tartva kell utazniuk. 2 éven aluli gyermekekhez és
csecsemőkhöz feladandó csomag nem rendelhető. Irodánk
18 éves kor alatti utazót csak felnőtt kíséretében engedélyez utazásra. A menetrend szerinti repülőutak esetében
a rossz név megadásából, esetleges névcseréből adódó
plusz költségek minden esetben az utast terhelik, mértékét
az adott légitársaság szabályzata tartalmazza. Menetrendszerinti járatok esetén a foglalást követően a repülőjegyek
nem lemondhatóak, nem módosíthatóak. Az utazás során
okozott poggyászkárért vagy poggyászkésedelemért a
légitársaság felel, ha ilyet tapasztalnak, azt haladéktalanul
jelezzék a légitársaság képviselőjének. A repülőtéri illeték
minden esetben személyenként értendő, a részvételi díjon
felül, külön fizetendő, tartalmazza az összes – a légitársaság

Kiutazási feltételek
Az EU jogszabályok szerint a magyar turisták bárhová utazhatnak az EU-n belül akár személyi igazolvánnyal is. A zökkenőmentes belépés érdekében, kérjük (amennyiben útlevél
nélkül utazik) az újfajta „kártya típusú” személyi igazolvány
használatát. Marokkóba nem kell magyar állampolgároknak
vízum, azonban az útlevélnek a hazautazás napjától még
3 hónapig érvényesnek kell lennie. Határátlépéshez kiskorú
állampolgároknak is rendelkezniük kell érvényes személyazonosító okmánnyal, abban az esetben is, ha valamely szülő
dokumentumában szerepelnek. Ha 18 éven aluli gyermek
valamely szülője nélkül utazik, határátlépéskor rendelkeznie
kell szülői beleegyező nyilatkozattal, mellyel igazolható, hogy a
másik szülő is engedélyezi a gyermek külföldre utazását.
Kérjük, nem magyar állampolgárságú utasaink érdeklődjenek
az adott nagykövetségeken a beutazási feltételekről.
A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő
költségek az utast terhelik. Utazás előtt, kérjük, ellenőrizzék úti
okmányaik érvényességét! Kérjük, hogy részletesen olvassák el
az egyes úti céloknál a kiutazási feltételeket, valamint az adott
országra vonatkozó deviza előírásokat!

Öltözet
A ruhatár összeállításánál kérjük, vegyék figyelembe a légitársaságok súlykorlátozását, illetve a kézipoggyászokra vonatkozó
szigorú biztonsági előírásokat. Ezek légitársaságonként eltérhetnek. A szállodákban az étkezések során a férfiak hosszúnadrágban és cipőben, a hölgyek illendő öltözékben jelenjenek meg,
ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szálloda nem engedélyezi
az étterembe történő belépést. A körutazásokhoz, kirándulásokhoz
kényelmes ruházat és lábbeli javasolt. Fejfedő, fürdőruha, napszemüveg, napozókrém a kötelező felszerelések közé tartozik. A mecsetekben, templomokban a szolid ruházat kötelező (vállat és térdet
fedő öltözet). Ajánlatos egy-két melegebb ruhadarab a hűvösebb
estékre. A kézipoggyászba váltás ruhát ajánlatos csomagolni,
hogy legyen az érkezést követően olyan ruhadarab kéznél, ami a
helyi időjárásnak megfelel. A strandra papucsot, gyermekeknek
gumi vagy műanyag lábbelit javasolunk, a kövek, kagylók, korallok
okozta sérülések megelőzése érdekében.

Részvételi
díjak, felárak
A katalógusban szereplő árak személyenként,
forintban értendők és tartalmazzák a feltüntetett
alapellátást. Minden esetben, a részvételi
díjakon felül fizetendők: útlemondási-, baleset-,
betegség-, poggyászbiztosítás, repülőtéri
illeték, foglalási díj, fakultatív programok,
valamint körutazásoknál a fel nem sorolt
belépők díja, borravalók és egyéb választható
felárak. Felárak: a részvételi díjon felül fizetendő összegek (egyágyas felár, szezon felárak,
tengerre néző szoba felára, családi szobafelára,
ünnepi felár stb.) személyenként értendők.

A legtöbb országban, az utóbbi években megindult
nagyobb fejlődésnek köszönhetően több helyen találhatók
építkezések, amelyek esetenként zavarhatják a közlekedést, kilátást vagy az utazók közérzetét.
Egyes országokban a szállodák előtti strandok nyilvánosak, így azokat nem csak a szállóvendégek használják.
Egyes szállodák esetén a strandon a szállóvendégek
számánál kevesebb napernyő és nyugágy áll rendelkezésre, illetve a strandszervizért fizetni kell. Útjainknál műszaki
problémák vagy a szállodák túltöltése esetén az azonos
kategórián belüli csere jogát fenntartjuk. Az utazás alatt,
illetve a szállodákban hagyott értékekért irodánk és a
szolgáltató felelősséget nem vállal. Javasoljuk a minden
szállodában meglévő széfbérlési lehetőséget.

Ön csak egy szobát foglal, az összekötő szobát a szálloda
zárva tartja. A legtöbb szálloda ugyan térítésmentesen biztosít kérés esetén bébi rácsoságyat, azonban
kérjük utasainkat, hogy ez esetben ágyneműről maguk
gondoskodjanak. Egyes szálláshelyeken lehetőség
van légkondicionáló igénybe vételére. Sok szálláson a
berendezéseket központilag irányítják, mind a működésük időpontját, mind pedig a hűtés hőfokát illetőleg.
Energia megtakarítás vagy műszaki hiba akadályozhatja
a légkondicionáló működését, melyekért nem tudunk
felelősséget vállalni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a
légkondicionáló berendezések működése zajjal jár. A
katalógusban megjelent külső és belső szálloda fotók
illusztrációk, a valóságban eltérhetnek.

Szobák:
A szobabeosztást a szálloda végzi, kívánságaikat minden
esetben továbbítjuk, de a szoba elhelyezkedésével kapcsolatos kéréseket garantálni nem áll módunkban, kivéve
azokat az eseteket, ahol ezek felár megfizetéséhez kötöttek. A szobákat – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
– 14 óra után lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig
el kell hagyni. Kérésükre a szállodák csomagszobát, illetve
tisztálkodási lehetőséget biztosítanak térítés ellenében.
A kései kijelentkezés kizárólag a helyszínen, szabad kapacitás függvényében kérhető. Kétágyas szoba egyedüli
használatára mindkét férőhely részvételi díját be kell
fizetni. A városi környezetben található szállodák (jellemzően Máltán) építésükből eredően rendelkezhetnek belső
kis udvarra néző és/vagy erkély nélküli szobákkal. Ezek
elkerülését csak felár befizetése mellett tudjuk garantálni.
Szállásunk egy részénél jelezzük a tengerre néző szoba
foglalásának lehetőségét, ez jelenthet tengeri kilátást az
erkélyen tartózkodva (akár oldalirányból is), illetve erkéllyel
nem rendelkező szoba esetén tengeri kilátást a szobából.
A tengerre néző kilátás nem jelent minden esetben
panoráma kilátást, a szálloda fekvéséből, illetve a szobák
emeleti elhelyezkedéséből adódóan előfordulhat, hogy a
tengeri kilátást más épület, fa vagy egyéb tárgy zavarja,
vagy részben gátolja. Az erkélyes szobákhoz földszinti
elhelyezés esetén előfordulhat, hogy nyitott terasz tartozik.
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy amennyiben hárman
vagy négyen (gyermekekkel) szállnak meg egy szobában,
a pótágy akár szétnyitható ágy vagy kanapé is lehet, azok
behelyezése a szobák kényelmi terét jelentősen szűkítheti.
Az egyágyas szobák foglalása, amelyek esetenként az
átlagosnál kisebbek, kedvezőtlenebb tájolásúak, minden
esetben egyágyas felár megfizetésével lehetséges.
Előfordulhat, hogy a szálloda egyedül utazó vendégeinknek a kényelmesebb kétágyas szobát biztosítja egyedüli
használatra. A szobák kétágyas elnevezése akkor is
alkalmazható, ha a szobában csak egy franciaágy található. Franciaágy biztosítására egyetlen szállodában sem
vállalunk garanciát, a szálloda hatáskörébe tartozik. A
szállodák pótágy kedvezményei (felnőtt és gyermek) csak
a normál árat fizetett két felnőtt szobafoglalása mellett
alkalmazható, kivéve akkor, ha azt irodánk külön jelzi. A
szállodák többségében található ún. összenyitható szoba,
melyeket leginkább családok részére biztosít a szálloda,
ez esetben két szoba foglalása szükséges. Amennyiben

Szállásfelszereltség, takarítás, vízszolgáltatás:
A szállások kategóriánkénti felszereltsége általánosan
jónak ítélhető. Előfordul azonban, hogy bizonyos eszközök hibásak, helytelenek, vagy egyszerűen hiányoznak a
szobákból. Ez esetekben kérjük, a problémát jelezzék a
recepción vagy kérjék idegenvezetőnk segítségét. Ezen
problémák megoldására mindenkor a szállásadónak van
lehetősége, a Budavár Toursnak sajnos ezekre nincs
befolyása. Az apartmanok turnusváltáskor biztosítanak
takarítást, ágynemű-, illetve törülközőcserét. A szállodákban takarítás általában naponta van, de a törülközőket, ágyneműket nem cserélik minden alkalommal.
Környezetvédelmi okokból sok helyen a törölközőket
csak abban az esetben cserélik, amennyiben azokat a
vendégek a fürdőszobában a földre helyezik. Ünnepnapokon vagy munkaszüneti napokon a takarítás elmaradhat. Előfordulhat, hogy az Ön által megszokottakhoz
képest kevésbé hatékony takarítás nyomait veszi észre.
Ilyenkor kérjük, vegyék figyelembe, hogy a déli országok
e tekintetű hagyományai (sokszor a környezeti, időjárási
hatások miatt), jelentősen eltérnek a hazai átlagostól. Az
ágynemű és a törülközők mérete eltérhet az itthon megszokottaktól. A minibár/hűtőszekrény használata szállodák esetén sok esetben korlátozott. Előfordulhat, hogy
a hűtőszekrényt (minibár) csak italcsomag-megrendelés
esetén nyitják ki. Amennyiben utasaink ezzel nem élnek,
a hűtőszekrényt a szálloda lezárt állapotban tartja. A mediterrán országok közül sok szállás a melegvíz-ellátást
napelemek segítségével biztosítja, illetve a legmelegebb
hónapokban jelentős vízhiánnyal küszködik. Ezért előfordulhat, hogy a nap bizonyos szakában a szobákban
a vízszolgáltatás szünetel vagy akadozik. A csapokból, csövekből jövő víznyomás általánosan kevesebb,
mint a magyarországi átlag, így előfordulhatnak ebből
kellemetlenségek. Kérjük, hogy mind a mellékhelyiség,
mind pedig a fürdőszoba eszközeit nagyobb türelemmel,
esetleg többszöri próbálkozással kezeljék.
Részvételi jegyek, repülőjegy, utasbiztosítások:
Az utazáshoz szükséges dokumentumokat indulás
előtt kb. 5 nappal e-mailben küldjük ki, vagy irodánkban
átvehetőek. Amennyiben az utaslétszám úgy kívánja, indulás előtt 2 órával a repülőtéren utastalálkozót tartunk,
ahol kollégánk adja át ezeket a dokumentumokat.

Fakultatív
programok
Katalógusunkban a Budavár Tours által ajánlott fakultatív program
található. A fakultatív kirándulásokra irodánkban vagy csak a
helyszínen lehet jelentkezni. A leírások minden esetben tájékoztató
jellegűek. A programok helyi utazási irodák által szervezettek, a
magyar nyelvű idegenvezetés minimális létszámhoz kötött. A programokra jelentkezni helyi képviselőnknél lehet, aki az értékesítésben közvetítőként jár el. Kérjük, amennyiben a kirándulásokra
a helyszínen jelentkezik, a programok tartalmáról, áráról és
indulásáról lehetőség szerint több helyen is érdeklődjön, és csak
ezután döntsön arról, hogy a kirándulásokat, melyik helyi irodától
rendeli meg. A helyszínen történő jelentkezés esetén a programok
árai a katalógusunkban szereplő áraktól eltérhet. A programokon
való részvétel a szállodai szolgáltatások (napi program, ellátás
stb.) lemondásával is járhat. Az elmaradt szállodai szolgáltatások
visszatérítésére nincs lehetőség. A programok minőségi megvalósulási feltételei, tartalma és körülményei csak és kizárólag a helyi partnerirodákon múlik, így a Budavár Tours minden felelősséget
kizár a fakultatív programokra vonatkozólag. Bármely ilyen jellegű
reklamációt a helyszínen kell intézni. Minimum létszám hiányában,
kedvezőtlen időjárás, vagy egyéb előre nem látható okok miatt a
meghirdetett kirándulást nem áll módunkban elindítani.

Elő- és utószezon
Elő- és utószezonban a szállodák jóval kedvezőbb árakon
foglalhatók. Ekkor előfordulhat, hogy a szállodák egyes
szolgáltatásaikat a rossz időre, az érdeklődés hiányára vagy
akár átépítésre, illetve felújításra hivatkozva szüneteltethetik,
illetve korlátozhatják. Ez járhat azzal, hogy a szálloda részét
képező bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen
üzemelnek (fedett/fűtött medencék, beachklubok stb.).
A szállodai étkezések során elő- és utószezonban előfordulhat, hogy a büféétkezést menüválasztás helyettesíti.
Ezekről általában irodánk nem kap külön értesítést. Ezért a
katalógusunkban szereplő információk tájékoztató jellegűek,
azok változásának a jogát fenntartjuk. Ezen változtatásokból eredő esetleges kellemetlenségekért felelősséget nem
tudunk vállalni.

Az átadás módjáról utasainkat minden esetben írásban
értesítjük. Az úti okmányokat átvétel után különös figyelemmel kezeljék, mivel azok elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás nehezen megoldható és extra
költséggel járhat.
Reklamáció:
Kérjük, hogy a helyszínen azonnal jelezzék képviselőinknek a felmerült problémákat, akik mindent megtesznek
a megoldás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy reklamációt csak hivatalos jegyzőkönyv ellenében
fogadunk el, melyet a helyi szolgáltatóval, vagy annak
képviselőjével alá kell íratni (olvasható aláírás, esetleg bélyegző, hibás teljesítés elismerése). Utólagos, a helyszínen
nem rögzített panaszaikat– mivel a helyszíni segítség így
meghiúsul – nem tudjuk elfogadni.
A kint rögzített jegyzőkönyvet a hazaérkezéstől számított 8
napon kell eljuttatni irodánkhoz.
A késedelmes bejelentésből adódó károk, valamint
szavatossági igények érvényesítésekor a bizonyítás az
utast terheli, amennyiben a fenti jogcselekmények nem
valósulnak meg.

Képek/változások
A prospektusunkban található képek minden esetben a feltüntetett szállodákról vagy apartmanokról készültek. Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy a képeket hivatásos fényképészünk készítette,
ezért azok elkészítésekor a lehető legjobb fény és egyéb tényezők
játszottak közre. Előfordulhat, hogy azok különböző körülmények
között nem vagy csak nehezen ismerhetőek fel. A szobákat belülről
ábrázoló képek tájékoztató jellegűek és nem jelentik azt, hogy az
adott szálláson minden szoba ugyanúgy néz ki. Prospektusunkban igyekeztünk minél pontosabb információkat szolgáltatni az
utazásokkal kapcsolatosan. Rajtunk kívül álló okok miatt előfordulhat, hogy kiadványunkban hiba található. Az utazással kapcsolatos
lényegi változásról a Budavár Tours a lehető legrövidebb időn belül
igyekszik értesíteni utasait. A katalógusunk tartalmában történő
változásokat irodánk internetes oldalán a
www.budavartours.hu javítjuk ki. Az értesítés bármely rendelkezésre álló postai, elektronikus vagy egyéb kommunikációs eszköz
segítségével történhet, ezért kérjük, hogy olyan elérhetőségeket
adjanak meg (telefonszámok, e-mail címek), amelyek igénybevételével könnyen és gyorsan értesíthetjük Önöket. A Budavár Tours
kizárja felelősségét minden olyan esetben, ahol az értesítést a
címzett a Budavár Tours hibáján kívül nem kapta meg.
Az ebből adódó károkért felelősséget nem vállaluk.

Amennyiben a helyszínen problémát észlelnek, mihamarabb vegyék fel a
kapcsolatot idegenvezetőnkkel.

A repülőút alatt bekövetkezett csomagkárért vagy poggyászért, mely nem érkezett meg, felelősséget nem tudunk
vállalni. Minden esetben az adott légitársaság képviseletéhez forduljon, ahol jegyzőkönyvet kell felvetetni. A helyszínen befizetett programokkal kapcsolatos kifogásokat csak
az adott helyi irodánál érvényesítheti, felelősségünk erre
nem terjed ki.
Étkezés:
Az étkezések jellemzően félpanziós ellátás esetén
a megérkezés napján vacsorával kezdődnek, míg a
távozás napján reggelivel záródnak. A reggelit és a
vacsorát a szálláshelyeken meghatározott időpontban
tudják csak elfogyasztani, ezek időpontját a szállodák
információs kiadványaikban vagy tábláin találják meg.
Abban az esetben, ha a repülők menetrendje miatt nem
érik el a szálloda által kínált időpontban az étkezést,
úgy a befizetett étkezés elmaradhat, melyet ún. lunch
boksz-szal (étkezési csomaggal) vagy helyettesítő
étkezéssel (a kinttartózkodás ideje alatti egyszer ebéd)
pótolnak. Az utazás miatt elmaradt ellátás költségét
utólagosan visszatéríteni nem tudjuk. A szállodai
étkezések folyamán, sok helyen kínálnak helyi specialitásokat, de a nemzetközi konyha egyes fogásai is
megtalálhatók. A szállodák a büfé jellegű étkezések
alatt a helyi szokásoknak megfelelő ételeket kínálnak
önkiszolgáló formában. Előfordulhat, hogy a szálloda
az ellátás formáját megváltoztatja, önkiszolgálás helyett
felszolgáltra vagy fordítva.
A reggelis ellátásnál a kontinentális (péksütemény,
vaj, lekvár és reggeli italok) és bővített kontinentális
(előzőek plusz felvágott vagy sajt) formát biztosító
szállodák is szerepelnek ajánlataink között. A befizetett
étkezéseknek nem része az italfogyasztás. A reggelihez
általában kávét, teát, ill. gyümölcslevet biztosítanak, de
az ezeken kívüli italfogyasztást a helyszínen kell fizetni
(kivéve az all inclusive ellátásos megrendelések).

Idegenvezetés
Katalógusunkban az egyes úti céloknál jelezzük, hogy rendelkezünk-e
magyar nyelvű idegenvezetővel az adott területen. Tekintve az utazók nagy
számát és az egyes szállások közötti távolságokat, valamint a rendkívül
szerteágazó feladatkört, esetenként előfordulhat, hogy idegenvezetőnk
nem tud azonnal az Ön rendelkezésére állni. Idegenvezetőink általában
az érkezést követően megadják elérhetőségeiket, illetve az információs
találkozó időpontját és helyét Önöknek. A találkozó alkalmával idegenvezetőnk több fontos, minden utast érintő információt közöl, ezért javasoljuk,
hogy vegyenek részt ezen. Általában egy üdülés folyamán csak egyszer van
lehetőség ilyen találkozóra, ezért kérjük Önöket, hogy esetleges kérdéseiket
ekkor tegyék fel.

A hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében a
panaszlevelek kivizsgálására 30 nap áll irodánk rendelkezésére.

Akciók
Amennyiben a prospektusban meghirdetett
katalógusáron történt a megrendelés, azt egy
később kiadott akciós vagy kedvezményes
részvételi díjra utólagosan módosítani nem
lehetséges.

A szálloda területén kívül vásárolt élelmiszereket és
italokat általában nem engedik bevinni a szálláshelyre.
A szállodák nagy részében a vacsoránál elvárt a megfelelő öltözet viselése. Az all inclusive ellátás általában
tartalmazza a főétkezéseket (reggeli, ebéd és vacsora)
büférendszerben, a délutáni snackételeket, a helyi alkoholos és alkoholmentes italok fogyasztását, valamint
némely esetben a nem motorizált vízi sporteszközök
használatát. Külön fizetendőek: minibár, szobaszerviz,
à la carte éttermi fogyasztások, az import és prémium
márkás italok, a frissen facsart gyümölcslevek, wellness
szolgáltatások, motorizált sporteszközök.
Az all inclusive ellátás tartalma szállodánként eltérhet,
kérjük, figyelmesen olvassák át a szállodai leírások erre
vonatkozó részeit! Főszezonban előfordulhat, hogy
az étkezéseknél, illetve egyes szállodai szolgáltatások
igénybe vételéhez várni kell.

A BŐR
ÖNMAGA

INSPIRÁLTA A BIODERMÁT, HOGY
AKTIVÁLJA BŐRÜNK TERMÉSZETES
VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉT
A NAPSUGARAKKAL SZEMBEN.

JÁTÉKOS, HAB TEXTÚRA

Photoderm
KID Mousse
SPF 50+
Bőrgyógyászok által elismert nagyon magas
fényvédelem a kisgyermekek számára

BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN

TÖBB
MINT
Útjaink garantáltan
jó kezekben vannak
Olyan partnerekkel dolgozunk, akik képesek
ugyanazt a minőséget és kínálatot nyújtani,
mint mi. Nekünk bizonyítottak, így tudjuk, hogy
Ön sem fog csalódni. Forduljon partnereinkhez
országszerte bizalommal!

Buda egyik
leghangulatosabb
helyén, a Batthyány téri
Vásárcsarnok galériáján
várjuk irodánkban.
A környéken biztosan talál ingyenes
parkolóhelyet, és a dunai panoráma is jól
fog esni. Térítésmentes parkolási lehetőségek:
Fő utca, Budai alsó rakpart.

KAPCSOLAT

H-1011 Budapest, Batthányi tér 5-6.
a vásárcsarnok első emeletén.
Telefon: (36-1) 3-56-56-56
Fax: (36-1) 3-56-85-90
ertekesites@budavartours.hu
Nyitva tartásunk hétfőtől péntekig: 10-18 óráig,
szombaton és vasárnap: zárva.
www.budavartours.hu, nyitva éjjel-nappal

www. budavartours .hu
www.aironline.hu
www.hellovilag.hu
facebook.com/hellovilag

Budavár Tours,
1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
Vásárcsarnok I. emelet
+36 1 3-56-56-56,
ertekesites@budavartours.hu

