


Csak online érhetők el, keresse honlapunkon!

Az Részvételi feltételek és Hasznos tudnivalók
az Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
Kérjük megrendelés előtt feltétlenül tanulmányozni!

A nyomdai és internetes hibákért felelősséget nem vállalunk!
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már 25 fő fizetőtől +1 fő ingyenes
Kivétel, ha kifejezetten „csoport ár” kerül meghirdetésre,

mely már kedvezményt tartalmaz!
A kedvezmények egyéb akciókkal nem halmozhatók és csak 
a jelzett min. létszám egyidejű megrendelése mellett járnak!

A kínálatunkban szereplő számos szálláshely, 
Budapestről repülővel is elérhető: az észak-olasz Adria,
Rimini környéke, Toszkán- és Ligúr- tengerpart, Nápoly zóna,
Puglia, Calabria, Szicília stb. Az aktuális lehetőségekről 
és feltételekről tájékozódjon a légitársaságok honlapján,
vagy érdeklődjön és foglaljon irodánkban.

CSOPORT KEDVEZMÉNYEK

REPÜLŐVEL IS ELÉRHETŐ ÚTICÉLOK 

Irodánknál is foglalható járatok. Menetrend szerint közlekednek,
előreláthatólag 2018. június 8. (első indulás) és szeptember 9.
(hazaérkezés) között, éjszakai utazással, szombati turnusváltásra. 
Elérhető üdülőhelyek: Lignano, Bibione, Caorle, Lido di Jesolo
Árak- Ft/fő/retour: 25.900 Ft/felnőtt, 18.900 Ft/12 évet be
nem töltött gyermek. Foglalási díj: 1.500 Ft/fő (csak felnőtt)

ÜDÜLŐBUSZ

UNIVERSO TOUROPERATOR
Utazásszervezõ Iroda
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 61. 
Cooper Center- irodaház, ingyenes vendégparkoló (1 óra)
Telefonok: +36-30/629-8384, +36-1/288-8596, 

(munkaidőben: H-P. 10:00-18:00 óráig)    
Ügyeleti szám (turnusváltáskor): +36-30/629-8384
E-mail/web: info@universo.hu - www.universo.hu
Adószám: 21165922-2-41
Engedély szám: U- 000181/2001
Vagyoni biztosíték: EUB Utazási Biztosító Zrt.

Bankszámalszám: 14100103-59139649-01000005
Euro: 14100103-59139648-02000009

-5%

Irodánk az EUB Európai Utazási Biztosító Zrt.
utasbiztosítási termékeit értékesíti.

Utazásaikhoz javasoljuk megkötni
a Baleset- betegség- poggyász biztosítására kiterjedő, 
ill. esetleges kényszerű útvisszamondás esetére az un. 

Storno = Útlemondási biztosítást.

UTASBIZTOSÍTÁS 

Új utasoknak teljes összegű befizetés esetén! (árfolyam garanciával)
Törzsutasoknak- egész évben!
Amennyiben az elmúlt 16 évben legalább 10x utazott velünk,
fizetés akár részletfizetéssel is (előleg/hátralék ÁSZF szerint!).
A jogosultság egyéb feltételei- honlapunkon!

Előfoglalási 
A K C I Ó!

-15%
március 31-ig

Új utasoknak teljes összegű befizetés esetén! (árfolyam garanciával)
Törzsutasoknak- egész évben!
Amennyiben az elmúlt 16 évben legalább 5x utazott velünk,
fizetés akár részletfizetéssel is (előleg/hátralék ÁSZF szerint!).
A jogosultság egyéb feltételei- honlapunkon!

Előfoglalási 
A K C I Ó!

-10%
április 30-ig

Törzsutasnak számít, ha már 1x utazott velünk, 
így 5% kedvezményt kaphat- egész évben! (ÁSZF szerint!)

Egyes szálláshelyeken az olasz partnerek helyi akciókat hirdetnek,
melyek az Universo meghatározott kedvezményeivel összevonhatók, 
de más akciókkal NEM halmozhatók!

Kedves Utasaink, Tisztelt Érdeklődők!

Olaszországi úticélokra specializálódott irodánk 16. alkalommal nyújtja át kínálatát Önöknek. 
Időközben az internet térhódításával megváltoztak az utazási szokások, személytelenebbé vált az utazásszervezés.
Azokra az irodákra azonban, akik stabilan tudják nyújtani a megszokott színvonalat, vonzó árakon versenyképes kínála-
tot nyújtani és garanciát vállalni a szolgáltatásaikért még mindig van igény. Úgy gondoljuk, hogy mi ezek közé tartozunk.
Összeállításunk most is a legnagyobb érdeklődésre számot tartó, legkeresettebb úticélokat tartalmazza, 
de évről évre mindig újabbakkal is bővítve. Katalógusunkban jelenleg is számos ilyen szerepel!
Árban és színvonalban széles választékot nyújtunk: a nagyon olcsótól, az átlagos különböző kategóriáin keresztül,
a nívósig. Ha mégsem találnának közöttük megfelelőt, úgy arra is van lehetőség, hogy az utas által interneten kiné-
zett szállást foglaljuk le, eljárási díj ellenében.
Ezúttal is jelentős akciókkal indítjuk a szezont- reméljük sokan fognak tudni élni velük!
Törzsutasainkat a megszokott hűség kedvezményekkel és fizetési könnyítésekkel várjuk. 
Számukra akár a társirodák - általunk közvetített - repülős vagy buszos útjaiból is tudunk kedvezményt biztosítani.
Abban a reményben, hogy találnak kínálatunkban olyat, 
ami felkelti érdeklődésüket- várjuk megkeresésüket! Tisztelettel, UNIVERSO Touroperator

Korai (febr. 28.!!!) és későbbi  lejáratú (akár április végi vagy június közepi) akciók.
A megrendelésnek a megadott határidőig kell az olasz partnerhez beérkeznie!
Az akciók az UNIVERSO meghirdetett előfoglalási kedvezményeivel max. 10% erejéig 
összevonhatók, így egyes szálláshelyeken akár 20% kedvezmény is elérhető!

A válogatás nem teljes körű! Részletesen lásd a megadott oldalakon az egyes szálláshelyeknél.
Megj.: A helyi partner kapacitás függvényében (ha a szálláshely elkelt) az akciót visszavonhatja!

Az akciók kizárólag
az UNIVERSO saját szervezésű 

szállásaira vonatkoznak 
és irodánknál történő közvetlen 

rendelés esetén vehetők igénybe!
Közvetítő irodán keresztüli

megrendelésnél a kedvezményekről
érdeklődjön az Ön utazási irodájánál!

-----------------------------------------------------
A katalógusunkban szereplő árak 

2018. április 30-ig érvényesek.
Azt követően, ha változás történne

a mindenkori aktuális hirdetményeink
irányadók: www.universo.hu

-----------------------------------------------------
Ár- ill. árfolyam garanciát 

csak teljes összegű 
befizetésekre vállalunk!

Üdülőhely kat. old. mérték szállástípus

Bibione
Caorle
Jesolo
Rosolina Mare
Comacchio/Spina
Riminitől Pesaroig
Toszkána- vidék
Toszkána- tengerpart
Ligúr- tp.

Pesaro
Szicília

Ligúr- tengerpart

8-9.
10.
15.
16.
17.
19. 
26.
27.
28.

19.
22. 

28

5%
5%

5-10%
5%

5%, 10-20%
5-10%
5-10%

5%
5%, 10%

5%
5%

10%

apartmanok
apartmanok
medencés rezidenciák (szálláshelyenként változó)
apartmanok
apartmanok, kéthetes foglaláskor (változó időpont)
szállodák (szálláshelyenként változó)
farmház (meghatározott időpontokban)
egyes apartmanok
egyes apartmanok, Res. Aregai

egyes szállodák
egyes apartmanok

Hotel Diana Majestic 4*

Új!

UNIVERSO ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK 2018

OLASZ ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK 2018

KÖZVETÍTETT UTAK, SZOLGÁLTATÁSOK

Előfoglalási 
A K C I Ó!

-5%
változó lejáratok

Irodánknál is foglalható szervezett utazások. 
Velencei hosszú hétvégétől, Olaszország minden híres
vidékére eljutó rövidebb hosszabb körutazások,
városlátogatások jónevű, megbízható helyi és vidéki 
társirodák útjaiból. Törzsutasainknak a meghirdetett árakból
esetenként kedvezményt is tudunk biztosítani.

BUSZOS TÁRSASUTAK

Irodánknál is foglalható. Városlátogatások (Róma, Nápoly),
rövidebb- hosszabb körutazások, üdülések (Szicília),
mediterrán hajóutak, jónevű, megbízható társirodák útjaiból.
Törzsutasainknak a meghirdetett árakból esetenként 
kedvezményt is tudunk biztosítani. Árak, részvételi feltételek
az utazásszervező hirdetményei szerint!

REPÜLŐS TÁRSASUTAK, HAJÓUTAK

Lejárat: március 28-30-31. (szálláshelyenként változó!)

Lejárat: április 30. 

Lejárat: június 14.

LÁTOGASSON EL 
HONLAPUNKRA IS: 
www.universo.hu

• Szállásajánlatok térképpel, egyéb információkkal és képanyaggal
• Tematikus ill. régiók szerinti összeállítások- a könnyebb tájékozódás végett
• Aktuális akciók és új ajánlatok- a Főoldal képes osztásaiban
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Rezidenciák - medencével vagy medencehasználattal

• HOLIDAY - négyemeletes üdülőház standard lakásai a JOKER kempinggel szemközt. Lakások
BILO/2-5 főre, TV, kis terasz, bekerített parkoló. Használhatják az üdülőtelep minden létesítményét.

• VALLENOVA - kétemeletes üdülőház 200 m-re a fentebbi JOKER kempingtől, melynek használ-
hatják minden létesítményét és strandját (kb. 300 m-re). TRILO/4-6 ágyas tágas lakások (emeletes
ágy nélkül), TV, széf, fagyasztós hűtő, egyesekben légkondicionáló (fizetős!), 2 balkon, parkoló. 

• FRASASSI - újépítésű, medencés üdülőtelep sorvilla lakásokkal, csendes környezetben,  ten-
ger- és központ közelben, kocsihellyel. TRILO/4-5 fős tágas, modern lakások (65 m2), emeletes
ágyak nélkül, Lcd TV, mikró, légkondicionáló (felár!), 2 fürdőszoba, kertrész vagy balkon.

apartmanok, strand max. 300 m Árak: Ft/lakás/7 éj
IDŐSZAKOK
ált. szombati váltás
V. 5- 12., IX. 10- 23.
V. 12- VI. 23., IX. 1- 10.
V. 23- VII. 28., VIII. 26- IX. 1.
VII. 28- VIII. 26.

BILO/2 fős
85.900
129.900
174.900
230.900

BILO/3-5 fős
107.900
147.900
230.900
288.900

Vallenova
TRILO/6 fős

123.900
184.900
285.900
320.900

Frasassi
TRILO/5 fős

149.900
225.900
337.900
364.900

Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek az üdülőtelep táblázata alatt írottakkal, kivéve: Frasassi kötelező
végtakarítás 70 €, légkondicionáló 50 €/hét. Kaució: 200 €

Holiday

Cavallino srtandja

Vigna sul Mar Rosapineta

Bungaló 
minta 

tengerparti üdülőtelep *Árak: Ft/lakóegység/egy éj
IDŐSZAKOK ált. 
szombati váltás

Bungalók
Jolly, Residence
Lido, Eden

Mobilházak  
Venezia
Elite, Flipper
Luxury
Magic
Magic Plus
Magic Top new
Evolution new

Kötelező díj, mely a lakóegység árakhoz hozzáadandó! 
Árak: Ft / fő / egy éjszaka

Teljes ár 
Gyermek
Senior

V. 5- 12.,
IX. 10- 23.

13.900
17.900

15.900
18.900
20.900
25.900
27.900
30.900
34.900

2.100
-

1.700

V. 12- VI. 23.,
IX. 1- 10.

18.900
24.900

27.900
28.900
32.900
38.900
39.900
43.900
46.900

2.700
2.000
2.400

VI. 23- VII. 28., 
VIII. 26- XI. 1.

23.900
29.900

34.900
35.900
38.900
44.900
46.900
49.900
53.900

3.400
2.800
3.000

VII. 28- 
VIII. 26.

25.900
32.900

36.900
38.900
41.900
46.900
47.900
50.900
54.900

3.600
3.100
3.400

Ágyak
száma

2-3 (-4)
2-4 (-5)

2-4
4 (-5)
4 (-5)
4-6 
4-6 
4-6 
4-6

6- 60. évig 
6. évesig 
60. évtől

MEDENCÉS ÜDÜLŐKEMPINGEK OLASZORSZÁG SZERTE
Nyaralás a természettel szoros közelségben...

Tengerparti, medencés üdülőtelep

• JOKER Villaggio*** - Cavallino 
Akár 2-3 éjszakára is!* Nem csak szombati váltás!
Strandszerviz és ágyneműhuzat az árban! (ahol jelezzük és csak min. 7 éj foglalása esetén!)    
Kisebb tengerparti, medencés üdülőtelep saját stranddal (50-300 m-re). 
Szolgáltatások: étterem/pizzéria/beach bár, szupermarket, tengerparti felnőtt- és gyermek
medence, jakuzzi, vízi csúszda, animáció (csak főszezonban!).
Szállástípusok: BILO/1 hálós (Jolly, Resience) és TRILO/2 hálószobás (az összes többi típus),
különböző színvonalú és felszereltségű lakóegységek, TV- vel (kivéve bungalók!). 
A lakókocsik 2 WC- sek (kivéve Flipper és Venezia típusok). Mikró és légkondicionáló minden
mobilházban, utóbbi egyes bungalókban is. (felár!) Széf és mosogatógép csak a legújabb model-
lekben (Magic Top, Plus és Evolution). Valamennyi lakóegységhez tartozik terasz és kocsihely.
• Bungalók - önálló kő építmények, a felújítottak légkondicionálóval (felár!), terasz és kis

előkert, mellettük a kocsihely.
• Mobilházak - régebbi telepítésűektől a legújabb modellekig, változó alapterülettel, lég-

kondicionálóval és egyéb komforttal, melyek az áraikban nyilvánulnak meg.

*Egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén 5.000 Ft/foglalási díj fizetendő! A lakóegységeket rendben kell átadni,
máskülönben kifizettetik a végtakarítási díjat! (70 €/lakóegység) A lakókocsik esetében az ár tartalmazza az ágynemű
huzatot (kivéve: Venezia) és a strandszervizt (kivéve: Flipper, Elite). Fakultatív: légkondicionáló 6 €/lakóegység/éj (ahol
lehetséges), strandszerviz 14 €/nap. (1 napernyő + 2 nyugágy, V. 12- IX. 12.). Üdülőhelyi díj: 0,60 €/fő/éj (12 év fölött)

Mobilházak Olaszország szerte***/****
AKCIÓ! Előfoglalás február 28-ig -25 € min. 7 éjszaka rendelése esetén. 

7=6 ill. 14 = 10 éj árán. (VII. 7-ig). 
Elő- utószezonban kivételesen jó árak és kedvezmények, pl. 7=5 is! (VI. 16-ig és IX. 1. után)
Nem csak szombati váltás! (kempingenként változó!) Kérje ajánlatunkat!
Válogatásunk csak néhány kiragadott példa legkeresettebb üdülőzónákban.
További  kínálatunk: Garda-tó, Toszkána, Róma környéke stb. - a belső oldalakon, de számos egyéb
lehetőség is Riccione, közép- és dél-Adria, Nápoly közel, Calabria, Szicília és Szardínia területén.
Kérje ajánlatunkat! A mobilházak foglalására egyedi részvételi feltételek vonatkoznak!

Kisebb- nagyobb medencés üdülőfalvak (Villaggio) az olasz csizma legszebb, legnevezetesebb
zónáiban, tenger- és tóparton, strand közelben. 
A természeti környezet komforttal párosulva ideális körülményeket biztosít a nyaraláshoz.
Szolgáltatások: medencék, vendéglátó- és sportlétesítmények, élelmiszer- és más üzletek, valamint
számos egyéb szolgáltatás, mint animáció, miniklub, napernyő- és nyugágybérlés, kerékpárhasználat,
programszervezések- kempingenként változóan. Parkolóhely biztosított. Némelyikbe kisállat vihető.
Elhelyezés/felszereltség: komfortos mobilházak légkondicionálóval (felár!). Felszerelt konyha pult
alatti hűtőszekrénnyel (kis mélyhűtő rekesszel), étkezőrész, fürdőszoba/WC, terasz kertibútorral,
saját grillező. Ágynemű huzatot vinni kell vagy bérelhető!

Mobilház típusok: 
Classic és Standard/5+1 fős- 2 hálószoba/2-2 ággyal, az egyikben +1 falról lenyitható ágy
(gyermeknek), barátságos, funkcionális berendezés, előtető vagy sörsátor. Régebbi modellek.
Comfort/4+2 fős- 2 hálószoba/2-2 ággyal +2 ágy kialakítható az étkezőrészben (gyermeknek),
újszerű, modern lakóegység fedett faterasszal.
Premium/6+1 fős- 3 hálószoba/3x2 ággyal +1 ágy kialakítható az étkezőrészben (gyermeknek),
részlegesen fedett faterasszal. A legújabb modell!

Észak- olasz Adria part (válogatás)
• LAGUNA 3* - Caorle központja 2 km, Velence 70 km.

Tengerparti, a finom homokos strand egy rövid ösvényen közelíthető meg. 3 medence, miniklub.
Mobilházak: Standard –elősátorral és Premium- félig fedett faterasszal, mindkettő grillezővel.

• JESOLO MARE  3* - Jesolo sétálóutcája 10 km, Velence 40 km.
Közvetlen tengerparti, hatalmas medence, hidromasszázs, nappali- esti felnőtt és gyermek animá-
ció. Mobilházak: Premium- faszenes grillezővel.

• ROSAPINETA 3* - Rosolina
Rosolina Maretól 1 km-re, Chioggia 22 km, Velence 70 km.
Közvetlen tengerparti, 2 medence (kis csúszda és pezsgőfürdő is), nagy napozóterasz, gyermek
animáció, kisvasút, kirándulások szervezése.
Mobilházak: Standard – fából készült terasszal, faszenes grillező.

• VIGNA SUL MAR 4* - Comacchio
Comacchioi/Ferrarai Lidok: Lido delle Nazioni/Pomposa zóna (Ravenna 30 km).
Közvetlen tengerparti, finom homokos strand lassan mélyülő vízzel. 2 felnőtt és 1 gyermek meden-
ce. Mobilházak: Standard - faterasz, grillező.

Classic

Comfort

Standard Premium

TURNUSOK
ált. szombati váltás
VI. 16.
VI. 23.
VI. 30.
VII. 7.
VII. 14.
VII. 21. (VII. 28*)
VIII. (4*) 11. 
VIII.18.
VIII. 25.

Standard
90
110
140
150
165
165
165
140
100

Prémium
105
130
150
165
180
180
185
150
115

J. Mare
Prémium

105
130
145
155
175
180
165
150
115

Rosapineta
Standard

75
85
110
110
120
120
135
110
85

Vigna S.M.
Standard

80
100
120
120
130
130
145
120
90

* Csúcsszezoni hetek: VII. 28 és VIII. 4. egyes kempingekben magasabb árakon. Kérje ajánlatukat!
** Az árak EUR-ban vagy Ft-ban is fizethetők (átváltási árfolyam az MKB befizetéskor aktuális Euro valuta eladási árfolya-
ma) Foglalási költség: 10.000 Ft/megrendelés. A mobilházak foglalására egyedi részvételi feltételek vonatkoznak!
Az árak tartalmazzák a rezsit és a parkolóhelyet. A lakegységeket takarítva kell átadni, ellenkező esetben végtakarítási
díj fizetendő: 40 €/Standard és Comfort, 50 €/Premium. Fakultatív- helyszínen fizetendő: ágynemű huzat 10 €/fő/nap,
légkondicionálás 5 €/nap/lakóegység, üdülőhelyi díj 0,50- 1 € - szálláshelyenként változó! Kaució: 100 €
Kisállat (max.15 kg)- ahová vihető: 5 ill.12 €/nap + végtakarítás 20 € + extra kaució 100 €.

mobilházak tengerközelben          Árak**: EUR/lakóegység/egy éj   
Laguna

Új!

Új!
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Pineta övezeti apartmanok
Elő- utószezonban akár 3-5 éjre is! (lekérésre, felárral!) 
AKCIÓ! -10% kéthetes foglalás esetén (VI. 23-ig és VIII. 25. után), 
mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható! 
Kedvezményes strandszerviz (75 €/hét) és engedményes kuponok éttermi, kerékpárbérlés és
hajókirándulás árakból- a helyi irodában.
Lakások csendes, mediterrán fenyőligetes környezetben.
Általános jellemzőik az egyes lakáskategóriáknál jelzett leírásokban.
Lekéréskor több lakás kerül felajánlásra névvel, kép- illusztrációval, elhelyezkedéssel (térkép)
és jellemzőkkel, melyekből a kiválasztott konkrét lakás rendelhető meg.
Egyes házakban egyidejűleg több lakás is foglalható, de korai megrendelés ajánlott!

• Basic (C)**
Egyszerű berendezésű, régebbi bútorzatú, csak alap felszereltségű lakások, általában távolabb
a strandtól (300-500 m), a tengerpart menti fenyőliget körül épült házakban ill. a központ (főut-
ca) közelében, kocsihellyel (ahol jelezzük) vagy parkolási lehetőséggel a környező utcákban. 
A Trilo típusok lehetnek csak 5 ágyasok is és a 2. szobában emeletes ággyal!

• Standard (B)**+
Az alapnál magasabb felszereltségű (pl. TV, esetenként nagy hűtő, szúnyogháló), de szintén egy-
szerű(bb) bútorzatú lakások, némelyik légkondicionálóval, fenntartott kocsihellyel vagy garázzsal
(utóbbit külön jelezzük), közelebb a tengerhez (150-300 m).

• Comfort (A)***
Tengerparti- vagy közvetlen közeli (50 m), a központi stand közelében lévő első- második utcá-
ban épült apartmanházak, felújított, esetenként újabb bútorzatú vagy magasabb felszereltségű
lakásokkal (lásd Standard, továbbá mikró/sütő, mosó- és mosogatógép, légkondicionáló).
Lehetnek tengeri kilátással is. (felár!) Nem feltétlenül tartozik hozzájuk kocsihely! (ezt az aján-
latban jelezzük!), de felár ellenében bérelhető. (kb. 20 €/kocsi/hét)    

GRADO
Trieszt közeli kis üdülôhely - természeti környezetben

Csendes kis üdülõhely Trieszt közelében, a keleti lagunavilág félszigetén. Nagyon hangulatos
óváros, sétálóövezettel (5 km), egészséges környezet (Pienta övezet), magas só és jódtartalmú
levegõ és víz. Strand: homokos, lassan mélyülõ vízzel (kiépített és szabad strandok).
Kirándulási lehetőségek: Trieszt, Aquileia, Miramare kastély, középkori kisvárosok a közelben.

Anny

Margherita

Mirage Terme

Costa Azzurra San Pietro

Helyszínen fizetendő: rezsi 55 €/BILO, 70 €/TRILO, mely tartalmazza a légkondicionálást. A lakásokat takarítva kell átadni,
ellenkező esetben a végtakarítás díja a kaucióból kerül visszatartásra. (55 €/BILO, 70 €/TRILO) Kaució: 100-200 €
Fakultatív: parkolóhely vagy garázs, ahol nem biztosított 10 € ill.15 €/kocsi/nap (előrendelendő!)

strand 50-300  m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

BILO/2-4 fős
Sole
Frontemare
Terme
Luca
Corte San Marco
Mirage
San Pietro, d’ Orio
Costa Azzurra

TRILO/4-6 fős
Rosemary
Bellosguardo
Oscar

III.24-
VI.2.,

IX.15-29.

115 900
124 900
132 900
132 900
144 900
144 900
153 900
165 900

144 900
144 900
153 900

VI. 
2, 9, 16.

144 900
144 900
165 900
161 900
186 900
198 900
186 900
198 900

165 900
165 900
165 900

VI. 23.

186 900
165 900
207 900
207 900
207 900
219 900
207 900
219 900

207 900
227 900
227 900

VI. 30, 
VII,7,14, 
21,28.

202 900
202 900
232 900
232 900
244 900
256 900
248 900
281 900

232 900
232 900
240 900

VIII. 
4, 11.

227 900
207 900
236 900
236 900
248 900
269 900
269 900
298 900

248 900
248 900
256 900

VIII. 18. 

178 900
194 900
227 900
227 900
202 900
232 900
248 900
281 900

227 900
219 900
236 900

VIII. 25.

173 900
178 900
194 900
194 900
178 900
207 900
207 900
227 900

194 900
207 900
207 900

IX. 1.

144 900
136 900
153 900
153 900
157 900
186 900
186 900
207 900

157 900
161 900
173 900

Grado központi strand Grado Pineta 
strand

Helios

Mirabell

*Tengerre néző lakás felár: +10 % Helyszínen fizetendő: rezsi 40 €/MONO, 50 €/BILO, 60 €/TRILO Kaució: 100 €
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás díja a Kaucióból kerül visszatartásra. 
Fakultatív: légkondicionálás 0,30 €/óra Kisállat- ahol megengedett- előzetes bejelentés mellett vihető! (20 €/hét)
ÚJ! üdülőhelyi díj: 0,80 €/fő/éj (18 éves kor fölött)

strand 0-500 m Árak*: Ft/lakás/7 éjszaka
TURNUSOK
szombati  
váltás

MONO/2 (-3) fős
Basic
Standard
Comfort

BILO/2-3-4 fős
Basic
Standard
Comfort

TRILO/4-5 (-6) fős
Basic
Standard
Comfort

IV. 21- 
V. 26., 

IX. 1- 30.

49 900
58 900
66 900

70 900
87 900
95 900

82 900
95 900
107 900

V. 26, 
VI. 2.,

VIII. 25.

57 900
66 900
82 900

82 900
98 900
107 900

99 900
107 900
120 900

VI. 
9, 16. 

70 900
78 900
99 900

99 900
111 900
124 900

112 900
124 900
145 900

VI. 
23, 30.

91 900
103 900
111 900

124 900
136 900
149 900

136 900
195 900
169 900

VIII. 18.

103 900
111 900
124 900

136 900
149 900
161 900

149 900
161 900
178 900

VII. 
7, 14, 
21, 28.

116 900
124 900
136 900

149 900
161 900
174 900

161 900
174 900
199 900

VIII. 
4, 11.

145 900
153 900
165 900

182 900
194 900
207 900

194 900
207 900
228 900

Kat.
/fő

C/2
B/2-3
A/2-3

C/2-4
B/2-4
A/2-4

C/4-5
B/4-6
A/4-6

Óváros és közeli apartmanok***
Elő- utószezonban rövid tartózkodásra is! 
Foglalhatók már márciustól késő őszig! (fűthetők!) 

Grado műemlék városközpontjának közelében, zömmel nagyobb, újszerű.
Színvonalasabb szálláshelyek, kocsihellyel (ahol jelezzük) vagy anélkül. (előrendelhető, felár!)
Strand: kulturált, kiépített központi strand (fizetős!) vagy nagy szabad strand a Gradot Lignanotól
elválasztó laguna  ill. yacht kikötő közelében, továbbá a Pineta övezet felé.
Lakások: jól felszerelt és karbantartott apartmanok, tartozékaik változóak (mindben TV, mosógép,
zömmel légkondicionáló- az árban, némelyikben mikro és mosógép is, balkon vagy terasz. 

Az árak egyes konkrét lakásokra vonatkoznak! További kisebb (Mono, Bilo) ill. nagy lakások
(Quadrilo- kétszintes, 2 fürdőszobás), tengerparti, akár tengeri kilátással is- más árakon! 

Zona Centro - központi, szervezett strand és sétálózóna közel
• MIRAGE (Bilo és lekérésre Trilo) - strand 150 m, központi, sétálózóna közel. 

Újépítésű, 6 emeletes üdülőház (lift), TV, mosógép, légkondicionáló, balkon. Parkoló lekérésre!
• CORTE SAN MARCO (Bilo és lekérésre Mono, Trilo, Quadri- kétszintes, két fürdőszobás is,

de más áron!) - központi, az Óvárostól és a standtól egyaránt 300/300 m-re. 
4 emeletes épület (lift), TV, mosógép, wi-fi, légkondicionáló, nagy terasz. Parkoló lekérésre!

• SAN PIETRO D’ ORIO (Bilo és lekérésre Trilo- kétszintes, 2 fürdőszobás) - szabad strand 250
m, Óváros 300 m. 3 emeletes (lift), TV, mosógép, légkondicionáló, balkon vagy terasz, garázshely.

• COSTA AZZURRA (Bilo és Trilo - utóbbi lekérésre, magasabb árakon mint a többiek!) 
A laguna ill. yacht kikötő közelében (50 m), szabad strand 200 m, Óváros 400 m. 
3 emeletes (lift), földszint vagy emeleti lakások (tengeri kilátással is!), valamennyiben légkondicio-
náló és mosógép, némelyikben TV, mosogatógép, mikro is, balkon vagy kiskert, garázshely.

Cittá Giardino - üdülőövezeti, szabad és szervezett strand közelben
• SOLE (Bilo) - strandok 50/200 m, 3 épületegységben (lift), TV, mosógép, légkondicionáló.

Nem tartozik hozzá kocsihely! (felár ellenében bérelhető!)
• FRONTEMARE (Bilo és lekérésre Trilo) - strandok 100/150 m. Emeletes épület (lift). 

A lakásokban TV, mosógép, légkondicionáló. Parkoló lekérésre!
• TERME (Bilo) - strandok 50/200 m, többemeletes épület (lift) a Termálfürdő közelében. 

Lakások: TV, mosógép, légkondicionáló, balkon. Fedett parkoló vagy garázshely.
• LUCA (Bilo) - strandok 150/100 m, emeletes épület (lift) a Termálfürdő közelében. TV, mosógép,

légkondicionáló, balkon vagy kiskert, fedett parkoló vagy garázshely. (férőhely függvényében!)
• OSCAR (Trilo) - strandok 150/300 m, kisebb 3 emeletes épület (nincs lift). TV, mosógép, 2 bal-

kon, kocsihely az udvarban. Az egyik hálóban emeletes ágy van!
• ROSEMARY (Trilo) - strandok 100/500  m, Óváros kb. 1 km. Kisebb 3 emeletes épület (nincs

lift), TV, mosógép, kis udvar. Parkoló lekérésre!
• BELLOSGUARDO (Trilo) - strandok 50/500 m, 4 emeletes (lift). 

Lakások: TV, mosógép, légkondicionáló, nagy terasz. Az egyik hálóban emeletes ágy van!
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LIGNANO
Mozgalmas üdülôhely Trieszt és Velence között

Az észak-olasz Adria egyik legnagyobb és legkedveltebb üdülõhelye, Trieszt és Velence között
kb. félúton (80 ill. 100 km). Strandja nagyon kulturált, széles, finom homokos, vize lassan mélyülõ
(szervezett és szabad strandszakaszok váltakoznak). Lunapark (vidámpark), Aqua Splash (csúszda-
park), szabadidõ-parkok, játszóterek (Gulliverlandia, Parco Hemingway), állatkert (Parco Zoo). 

Gardenia

Meridiana

TamericiPark Residence

Las Palmas

Villa Marta 

Medencés rezidenciák és üdülőtelepek**/***
AKCIÓK! -10% (február 28-ig, egész szezonra). Kiemelt turnusok*: VI. 30. (március 31-ig) 
ill. IX. 1. (V. 30-ig) -10.000 Ft/A-B és -20.000 Ft/C típusú lakás. Mind összevonható, Universo max.
10%-os kedvezményével is! Strandszerviz az árban! Lakások légkondicionálóval. (lehet feláras!)
Elő- utószezoni turnusok kedvezőbb áron. (VI. 16-ig és IX. 8. után) Kérje ajánlatunkat!

Többemeletes épületek vagy sorházas üdülőtelep a központi- Sabbiadoro vagy a Riviera üdülő
övezetekben (központ 2 km). Standard lakások: TV (esetenként Sat), mikró, wi-fi, légkondicionáló-
ahol jelezve. Balkon vagy terasz és parkoló tartozik hozzájuk. (utóbbi lehet férőhely függő ill. garázs-
felár ellenében!). Válogatásunkban az „alap” lakástípusok szerepelnek. 
Esetenként továbbiak is lehetségesek, de más áron! 

Tengerközeli Rezidenciák - medencével (strand 0-550 m)
• CRISTALLO (Sabbiadoro) - tengerparti, árnyas, füvesített kertben- medencével. Központ 500 m.

Lakások: Mono/3, Bilo/4 és Trilo/6 fős, lehet földszinti is. Valamennyiben satTV, mikró. További
lehetséges típusok légkondicionálóval- felár ellenében, vagy Quadrilo/3 hálós/7 fős- más áron!

• MARCO POLO (Sabbiadoro) - tengerparti, füvesített kertben- medencével. Központ 500 m.
Mono/4, Bilo/4, Trilo/6 fős lakások: satTV, mikró, wi-fi. Bilo/5 fős is- a nappaliban 3 fekhellyel- más áron!

• LA DUNA, LA TORRE (Sabbiadoro) - strand 150 m, közös füvesített kertben- nagy meden-
cékkel. Központ 500 m. Mono/3, Bilo/4 és Trilo/6 fős lakások, satTV, mikróval. További típusok is
légkondicionálóval (kivéve Trilo)- magasabb áron!

• LA MERIDIANA 2* (Riviera) - strand 50 m, medencés, Mono/3, Bilo/4, Trilo/6 fős- nincs
benne emeletes ágy. A lakásokban légkondicionáló, széf és wi-fi. Bilo/6 fős is- 3 szintes, mosógép-
pel, terasszal és kiskerttel- más áron!

• RUBIN 2* (Riviera) - strand 250 m, Mono/3 fős- a legolcsóbb medencés lakás! és Bilo/4 fős,
mikró és légkondicionálóval.

• GARDENIA 2* (Riviera) - strand 350 m, Mono/4 fős- 2 x 2 személyes kanapéággyal és Bilo/4
fős, mikró és légkondicionálóval.

Medencés üdülőtelepek (strand 350-500 m) 
• PARK Residence (Sabbiadoro) - strand 350 m, központ 200 m. Bilo/4, Trilo/5 fős emeleti

lakások tarasszal, légkondicionálóval. Földszintiek kiskerttel, de légkondicionáló nélkül- más áron.             
• TAMERICI Villaggio 4* (Sabbiadoro) - strand 500 m, központ  600 m. Színvonalas üdülő-

telep, Trilo/6 fős kétszintes lakásokkal, emeletes ágy nélkül. 2 fürdőszoba, satTV, mikró, széf, kezdő
ágynemű huzat + törölköző az árban. Terasz grillezővel és saját kiskert.

Standard rezidenciák és villalakások
AKCIÓK! -10% (II. 28-ig, egész szezonra). 
Kiemelt turnusok: VI. 30. (III. 31-ig) ill. IX. 1. (V. 30-ig)
-10.000 Ft/A-B és -20.000 Ft/C típusú lakás. 
Mind összevonható, Universo max. 10 %- os kedvezményével is! Strandszerviz az árban!
Elő- utószezoni turnusok kedvezőbb áron. (VI. 16-ig és IX. 8. után) Kérje ajánlatunkat!

Többemeletes épületek a központi Sabbiadoro üdülőövezetben, sétálóutca közelben (0-50 m),
vagy onnan 500-600 m-re. Standard lakások: valamennyiben TV (jelezve, ha Sat), mikró és légkondi-
cionáló. Balkon - némelyik tengeri kilátással és parkolóhely tartozik hozzájuk (lehet férőhely függő!).
Részletek a szállásleírásokban. 
Válogatásunkban az „alap” lakástípusok szerepelnek. Továbbiak is, de más áron! 
Villalakások és egyéb lehetőségek is Pineta és Riviera üdülőövezetekben, árnyas fenyőligetes
környezetben, akár egy- vagy kétemeletes, 2-4-6 lakásos kertes villákban. 
Nagy lakások is (3-4 hálós), két kocsihellyel, grillezővel. Kérje ajánlatunkat!

• BIANCO NERO - tengerparti, központ 600 m. Mono/4, Bilo1/4, Trilo/6 fős, satTV, mikró,
mind tengeri kilátással. Légkondicionáló nélküliek is- olcsóbban.

• MEDITERRANEO - tengerparti, központi, Trilo/6 fős, nincs emeletes ágy, mikró légkondi-
cionáló, tengerre néző balkon.

• OCCIDENTE - tengerparti, központ 500 m. Trilo/6 fős, nincs benne emeletes ágy, mikró,
légkondicionáló, tengerre néző lakások.

• ZATTERA - tengerparti, sétálóutca 100 m. Bilo/4 fős lakások, mikró és légkondicionálóval.
• CASAMARE - tengerparti, közvetlen központ közelben (50 m), csak Mono/3 fős lakások,

mikró, légkondicionáló, tengeri kilátás.
• PRIMAVERA - strand 50 m, központ 500 m. Bilo/5 fős lakások, mikró, légkondicionáló.
• LUCERNA - strand 150 m, központ 500 m. Trilo/6 fős, mikró, légkondicionáló.
• ALIDECO - strand 200 m, központ 300 m. Trilo/6 fős, mikró, légkondicionáló, garázshely.
• LAS PALMAS 2* - strand 250 m, központ 100 m, kisebb, villaszerű épület, Bilo/5 és

Trilo/6 fős lakások, nincs emeletes ágy, satTV, mikró, légkondicionáló.

La Torre

Marco Polo

Név

Rubin

Gardenia

Meridiana

Duna-Torre

Cristallo

Marco Polo

típ/fő

A2
B4
A3
B4
A3
B4
C6
A3
B5
C6
A3
B4
C6
A4
B4
C6

VI. 16.,
IX. 1.

118 900
192 900
129 900
182 900
139 900
185 900
233 900
131 900
197 900
248 900
134 900
197 900
251 900
182 900
215 900
279 900

VI. 23.,
VIII. 25.
146 900
235 900
157 900
223 900
172 900
228 900
286 900
162 900
243 900
304 900
164 900
243 900
307 900
223 900
263 900
342 900

VI. 30.,*
VII. 7.

174 900
281 900
187 900
266 900
202 900
271 900
340 900
192 900
289 900
362 900
195 900
289 900
365 900
266 900
314 900
406 900

VII. 14,
21.

182 900
294 900
195 900
279 900
213 900
284 900
357 900
200 900
304 900
380 900
205 900
304 900
383 900
279 900
329 900
426 900

VII. 28.,
VIII. 18.
187 900
301 900
200 900
286 900
220 900
291 900
368 900
205 900
312 900
390 900
213 900
312 900
393 900
286 900
340 900
439 900

VIII. 
4, 11.

210 900
340 900
225 900
322 900
246 900
327 900
413 900
230 900
350 900
439 900
238 900
350 900
441 900
322 900
380 900
492 900

medencés rezidenciák, strand 0-550 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák a rezsit (max. 60 KWh/hét fogyasztásig), medencehasználatot, parkolóhelyet (esetenként férő-
hely függvényében!) és a strandszervizt. A napozóteraszon a napernyők- nyugágyak használata a készlet erejéig. 
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a kaucióból visszatartásra kerül! Kaució: 100 €/lakás

Az árak tartalmazzák a rezsit (max. 60 KWh/hét fogyasztásig) és a parkolóhelyet (esetenként korlátozott számú).  
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a kaucióból visszatartásra kerül! Kaució: 100 €/lakás

rezidenciák, strand 0-300 m Árak: Ft/lakás/7 éj
Név

CasaMare
Las Palmas és
Villa Marta
BiancoNero

Zattera
Primavera
Alideco
Lucerna
Occidente
Mediterraneo

VI. 16.,
IX. 1.

126 900
159 900
200 900
136 900
195 900
228 900
174 900
174 900
179 900
185 900
218 900
253 900

VI. 23.,
VIII. 25.
154 900
195 900
246 900
169 900
240 900
281 900
213 900
213 900
223 900
228 900
268 900
312 900

VI. 30.,
VII. 7.

185 900
233 900
291 900
200 900
286 900
335 900
253 900
253 900
263 900
271 900
319 900
370 900

VII. 14,
21.

192 900
243 900
307 900
210 900
299 900
350 900
266 900
266 900
276 900
284 900
335 900
388 900

VII. 28.,
VIII. 18.
197 900
251 900
317 900
218 900
307 900
360 900
254 900
254 900
284 900
291 900
345 900
398 900

VIII. 
4, 11.

223 900
281 900
355 900
243 900
345 900
403 900
307 900
307 900
319 900
327 900
385 900
446 900

Tip
/fő
A3
B5
C6
A3
B4
C6
B4
B5
C6
C6
C6
C6

medencés üdülőtelepek, strand 350-500 m Árak: Ft/lakás/7 éj
Név

Park 

Tamerici

VI. 16.,
IX. 1.*

174 900
228 900
362 900

VI. 23.,
VIII. 25.
213 900
279 900
446 900

VI. 30.*
VII. 7.

253 900
332 900
530 900

VII. 
14, 21.
266 900
347 900
556 900

VII. 28.,
VIII. 18.
274 900
357 900
571 900

VIII. 
4, 11.

307 900
401 900
640 900

Tip
/fő
B4
C5
C6

Marco Polo medencévelCristallo

Új!

Új!
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LIGNANO SZÁLLODÁK
- az észak-olasz Adria legfelkapottabb üdülőhelyein!

Az észak-olasz Adria egyik legnagyobb és legkedveltebb üdülõhelye, Trieszt és Velence között
kb. félúton (80 ill. 100 km). Strandja nagyon kulturált, széles, finom homokos, vize lassan mélyülõ
(szervezett és szabad strandszakaszok váltakoznak). Lunapark (vidámpark), Aqua Splash (csúszda-
park), szabadidõ-parkok, játszóterek (Gulliverlandia, Parco Hemingway), állatkert (Parco Zoo). 

Tengerközeli medencés szállodák - Sabbiadoro

Színvonalas (4*), medencés szállodák Lignano Sabbiadoro mozgalmas központi részén,
közvetlenül a tengerparti soron, a sétálózóna és a legfőbb látnivalók közelében. 
Strandszerviz az árban! (de csak min. 3 éj foglalása esetén!)

• BRISTOL - közvetlen tengerparti, csendes zöld környezetben, de a sétálózóna kezdetétől mind-
össze 200 m-re, medence- jacuzzi. Standard szobák: széf, minibár, légkondicionáló, wi-fi, balkon.
Kérhetők nagyméretű 3-4 ágyasok is! 
Egyéb típusok is: comfort, superior, tengerre néző- felárral!

• AMERICAN - tengerparti, központ közelben. Nagy medence napozóterasszal, füvesített kert
gyereksarokkal. Szép, tágas szobák tengeri kilátással, satTV, széf, minibár, légkondicionáló. 
Szemből tengerre néző balkon- felárral!  

• GRAND HOTEL PLAYA - a parti sétány mentén, kiváló fekvéssel a központhoz is,
medencével, tetőterasszal, ahonnan fantasztikus a kilátás. Szép, modern szobák: satTV, széf,
minibár, wi-fi, légkondicionáló, valamennyi oldalról tengerre néző. 
Egybenyitható és családi szobák, szemből tengerre nézőek és magasabb emeletiek- felár ellenében!

• BELLAVISTA - minden igényt kielégítő közvetlen tengerparti szálloda, medencével, panorá-
ma étteremmel, a sétálózóna közvetlen közelében. Szép, modern szobák, satTVled, széf, minibár,
ingyenes wi-fi, légkondicionáló. Az árak oldalról tengerre néző standard szobákra vonatkoznak.
Egyéb szobatípusok is- felárral!

Tengerközeli medencés szállodák - Sabbiadoro, stand 100-150 m

Családias hangulatú középkategóriás (3*), modern berendezésű szállodák Lignano szívében.
AKCIÓ! 2 gyermek (12 évesig) 2 felnőttel egy szobában = 3 teljes áron! (Astro-  min. 5 éj fog-
lalása esetén) Strandszerviz az árban! (Astro- min. 3 éj, Abbazia- min. 7 éj foglalás esetén)

• ABBAZIA 3* - strand 150 m, kényelmes szálloda nyugodt, fenyőligetes környezetben, de
központ közelben. Medence, terasz, nagy kert gyereksarokkal. Standard szobák: lcdTV, széf, lég-
kondicionáló, ingyenes wi-fi.  Családoknak két légterű szobák is! (Mini Suite)

• ASTRO 4* - stand 100 m, teljesen felújított, központi, a sétálózóna közvetlen közelében, kis-
méretű medencével- jacuzzival. „Standard” szobák: satTV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi.
Egybenyiló, Superior és Superior+ szobák is - felárral!

Tengerközeli standard (3*) és közvetlen tengerparti színvonalas (4*) szállodák 
Lignano legfelkapottabb Sabbiadoro üdülő övezetében.
Min. 3 éjszakára is és standszerviz az árban! (ahol jelezzük, de kiköthetik a min. tartózkodást!)
Kínálatunkban mintegy 100 szálloda szerepel- azok közül csak néhányat választottunk.
Strandtól távolabbi vagy Riviera- Pineta övezetiek is, akár olcsóbb árakon!
A szállodák az árváltoztatás jogát kereslet-kínálat függvényében fenntartják.

Szolgáltatások: étterem, drinkbár, wi-fi a közösségi terekben (néhol fizetős!), parkoló (esetenként
korlátozott vagy fizetős!). Elhelyezés: 2 ágyas zuhany/WC-s standard szobákban, TV (nem mind
Sat), helyenként széf, minibár (jelezve ahol van), légkondicionáló (felárral- ahol jelezzük!) és balkon. 
Magasabb komfortú, esetenként tengerre néző vagy többágyas családi szobák stb.- felár ellenében!  
Ellátás: reggeli büfé rendszerben (de lehet kontinentális is pl. Cristallo), menüválasztásos vacsora
(saláta bárral). Szinte valamennyi szállodában van  kerékpár bérlési lehetőség. 
További tudnivalók a leírásokban! Ünnepek, kiemelkedő események idején felárat számítanak!

Niagara Bristol
Standard szállodák*** - Sabbiadoro, strand 50-500 m
Kellemes légkörű, zömmel felújított szállodák Sabbiadoro zónában,
strandközelben vagy már zöldövezeti környezetben, de központ közelében, medence használattal is.
(Eros, Nuova Graziosa) Strandszerviz az árban!
(min. 3 éjtől- Nuova Graziosa, Garden, Cristallo, Eros, ill. min. 5 éjtől- Cavallino Bianco) 
AKCIÓ! 7=6 éj árán! (Nuova Graziosa, V. 1-26. és IX. 1-23.)

• CAVALLINO BIANCO - Lignano viszonylatában jó árúnak számító szálloda! 
Ligetes környezet, strand 500 m. Szobák légkondicionálóval, széf, ingyenes wi-fi. 
Csak reggelivel foglalható! (bőséges büfé, 10.30 h-ig)

• GARDEN - közvetlen strandközelben (50 m). Különböző méretű szobák (családoknak egy-
benyithatók is!), felújított fürdőszoba, TV, széf, légkondicionáló, wi-fi. 

• CRISTALLO - strand 250 m, tetőterasz jakuzzival, a szobákban satTV, minibár, széf, légkon-
dicionáló, wi-fi (fizetős!), balkon (tengerre néző is- felárral!)

• EROS - tengerközeli (200 m), közelmúltban felújított, kategóriájában kiváló szálloda. 
Használhatja a mellette lévő Hotel Conca Verde tetőmedencéjét. „Standard” szobák: satTV,
minibár, széf, légkondicionáló, ingyenes wi-fi, balkon, parkoló (fizetős!). 
Összenyitható ill. Superior és De Lux szobák is- felár ellenében!

• NUOVA GRAZIOSA - strand 300 m, központi, a sétálóutcától 5 percre, tetőmedencé-
vel, a szobákban, satTV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi.

• NIAGARA - strandközelben (100 m), központ csak 300 m. Szobák: satTV, minibár, széf, wi-fi
(felár!), légkondicionáló és akár tengerre néző balkon. (utóbbiak felárral!) 
Kontinentális reggeli- büfé rendszerben! 

IDŐSZAKOK

IV. 15- V. 12., IX. 4- X. 16.
V. 13-  VI. 30, 
VII. 1- VIII. 5., VIII. 21- IX. 3.
VIII. 6- 20.

Cavallino
Bianco
12.900
14.900
15.900
19.900

Garden

13.900
15.900
18.900
-1.000

IDŐSZAKOK

V. 12- VI. 13., IX. 10- 18.
VI. 14- VIII. 4., VIII. 27- IX. 9.
VIII. 5- 26.
reggeli nélkül (elő- utószezonban)

Kedvezmények: Cavallino Bianco- 10 évesig 50%, 10-15 év között -40%, Garden-  4-8 év között -50%, 8-12 évesig -30%
Felárak: félpenzió- Garden  4.900 Ft/fő/nap

standard, strand 500 ill.50 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK

V. 18- 24., V. 29- VI. 1.,  IX. 4- 23.
V. 25- 28., VI. 2- VII. 7., VIII. 27- IX. 3.
VII. 8- VIII. 4., VIII. 23- 26.
VIII. 5- 22.

Nuova
Graziosa
15.900
19.900
20.900
24.900

Niagara

16.900
20.900
22.900
25.900

IDŐSZAKOK

V. 16- 25., V. 30- VI. 30., IX. 5- 18.
V. 26- 29., VII. 1- 8., VIII. 25-IX. 4.
VII. 9- VIII. 10., VIII. 21- 24.
VIII. 11- 20.

Kedvezmények: Nuova Graziosa- 6 évesig 50%, 6- 11 év között -25%, 11 év felett -10%, Niagara- 6 évesig 50%, 
6-12 év között -30%  Félpenziós felár-fő/nap: Nuova Graziosa 4.900 Ft/ Nuova Graziosa, 3.900Ft/ Niagara.

standard, strand 300 ill. 80 m  Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK
IV. 1- V. 31., IX. 10- 24.
VI. 1- 30., VIII. 27- IX. 9.
VII. 1- VIII. 4., VIII. 20- 26.
VIII. 5- 19.

Cristallo
15.900
19.900
20.900
22.900

Eros
17.900
20.900
21.900
24.900

IDŐSZAKOK
V. 31-ig., VI. 7- 13., IX. 3- 17.
VI. 1-6., VI. 14- 31., VIII. 27- IX. 2.
VII. 1- VIII. 4., VIII. 20- 26.
VIII. 5- 19.

Kedvezmények: Cristallo- 6 évesig 50%, 6-12 év között -30%, 12 év felett -15%, Eros- 6 évesig 50%, 6- 12. évig -30%,
12 év felett 10%  Felárak: Eros- parkoló 3 €/nap, félpenzió/fő/nap 2.900 Ft/Eros, 3.900 Ft/Cristallo.

standard, strand 250 ill. 200 m           Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Abbazia Garden Astro American

IDŐSZAKOK
VI. 6- 14., IX. 4- 10. 
VI. 2- 5.,  VI. 15- VII. 6.
VII. 7- VIII. 3., VIII. 21- IX. 3.
VIII. 4- 20.

Abbazia
21.900
23.900
26.900
30.900

Astro
16.900
20.900
22.900
26.900

IDŐSZAKOK
V. 17- 25., V. 31-VI. 17., IX. 10- 30.
V. 26- 30., VI. 18- VII. 8., VIII. 30- IX. 9.
VII. 9- VIII. 9., VIII. 22- 29.
VIII. 10- 21.

Kedvezmények: Abbazia- 7 évesig 50%, 7-12 év között -30%, Astro- 6 évesig 50%, 6-12 év között -30%, felnőtt pótágy -15%
Félpenziós felár-  mindkét hotelben: 4.900 Ft/fő/nap 

medencések, strand 150 ill. 100 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK
V. 1- 31. és IX. 10- 24.
VI. 1- 15.,  IX. 3- 9.
VI. 16- VII. 7., VIII. 27- IX. 2.
VII. 8- VIII. 4., VIII. 20- 26.
VIII. 5- 19.

Bristol
18.900
23.900
26.900
28.900
30.900

American
20.900
23.900
27.900
28.900
32.900

IDŐSZAKOK
V. 17- 24.,  IX. 11- 16.
V. 25- VI. 15., IX. 3- 10.
VI. 16- VII. 15., VIII. 27- IX. 2.
VII. 16- VIII. 11., VIII. 20- 26.
VIII. 12- 19.

Kedvezmények: Bristol- 5 évesig 50%, 5-11 év között -30%, 11 év felett -10%, American- 5 évesig ingyenes, 6-10
évesig -30%, 10 év felett -10%. Félpenziós felár-  mindkét hotelben: 3.900 Ft/fő/nap

tengerparti, medencés Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK
V. 28- VI. 13., IX. 10- 24.
VI. 16- VII. 7., IX. 3- 9.
VII. 8- VIII. 4., VIII. 20- IX. 2.
VIII. 5- 19.

G.H.Playa
24.900
33.900
36.900
39.900

Bellavista
24.900
29.900
34.900
39.900

IDŐSZAKOK
IV. 14- V. 5.,  IX. 10- 30.
VI. 6- 23., VIII. 27- IX. 9.
VI. 24- VIII. 4., VIII. 20- 26.
VIII. 5- 19.

Kedvezmények: G.H. Playa 5 évesig 50%, 5-11 évesig -25 %, 11 év felett -10%, Bellavista 4 évesig 50%, 5-11 évesig -30%,
12 év felett -15%. Félpenziós felár- fő/nap: 4.900 Ft/G.H. Playa, 6.900 Ft/Bellavista

tengerparti, medencések Árak: Ft/fő/éj- reggelivel



Az olasz Ad ria egyik hoz zánk leg kö ze lebb esõ üdü lõ he lye Tri eszt és Ve len ce kö zött fél úton.
Ezért és a na gyon moz gal mas strand éle te mi att igen köz ked velt. Nyolc km hos  szú, na gyon szé les
ten ger part ja iga zi arany ho mok, a víz las san mé lyü lõ. Lakások Bibione három üdülõ övezetében
foglalhatók: Bibione Spiaggian, Lido del Solen és Pinedan a csendesebb, zöldövezeti környezetben.

BIBIONE SZÁLLODÁK
Nagy üdülôhely Trieszt és Velence között

IDŐSZAKOK
ált. szombati váltás

V. 10- 31., IX. 8- 21.
V. 31- VI. 23., IX. 1- 8.
VI. 23- VII. 7. 
VII. 7- VIII. 4., VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4- 25.

Comfort
2(+1) fős

24.900
31.900
34.900
38.900
41.900

Superior
2(+1) fős

25.900
33.900
36.900
40.900
42.900

Junior Suite
2+2(+2) fős

36.900
47.900
52.900
57.900
61.900

Corallo

*Az árak 2  ill. 3-4 „alap” ágyas szobában történő elhelyezésre vonatkoznak! Kedvezmények- a további ágyakra: 5 éve-
sig -50%, 6-10 év között -30%, 11 év fölött -10%. Strandszerviz az árban: min. 3 éj foglalása kikötött, ill. min. 5 éj fősze-
zonban (VIII. 4-25. csak félpenzió igénybe vétele esetén!) Félpenziós felár: 5.000 Ft/fő/nap.

Standard és medencés szállodák - reggelivel

• PLAYA BEACH (2*) - strand 50 m     
Min. 3 éjszakára is! Strandszerviz az árban! (csak min. 3 éjtől)  
Az árak főszezonban kereslet- kínálat függvényében változhatnak!  
Családi vezetés, jól karbantartott szálloda nyugodt környezetben, néhány sarokra a sétálóutcától,
terasz étterem, saját parkoló. Szobák: „Standard” 2 ágyas (3-4 ággyal pótágyazható), szépen
berendezettek, satTV, széf (felár!), légkondicionáló, wi-fi, franciaerkély. 
Comfort szobák- felújított, tágasabb, egy részük tengerre néző- felár ellenében! 
Ellátás: büfé rendszerű bővített reggeli Kedvezményes főétkezés lehetőség a közeli éttermekben.

• GRAN VENERE BEACH (3*) - medencés, strand 50 m   
Min. 3 éjszakára is! Strandszerviz az árban! (csak min. 3 éjtől)  
Felújított, standard szálloda strandközelben, az üdülőhely központi részén (Piazza Zenith közel).
Medence fűtött gyermek résszel, jakuzzi, wi-fi a közösségi terekben, parkoló. Szobák: „Standard” 2
ágyas (3-4 ággyal pótágyazható) szépen berendezettek, satTV, széf, légkondi, balkon (némelyikből
látni a tengert). Ellátás: büfé rendszerű kontinentális reggeli Fakultatív főétkezések felár ellenében.

• OLIMPIA Apart/Hotel (3*) - medencés, stand 50 m
AKCIÓ! -10% a február 28-ig beérkező foglalásokra (VI. 30-ig és IX. 8. után), 
az  Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Min. 3 éjszakára is! Strandszerviz az árban! 
Felújított létesítmény modern szolgáltatásokkal, Spiaggia szívében (Piazza Zenith). Tetőmedence
és napozóterasz, parkoló (korlátozott!). Szobák: Classic 2+1 ágyas szoba (18 m2), satTV, széf, lég-
kondicionáló, erkély. Ellátás: gazdag büfé reggeli (hideg- meleg ételek, 7.30-12.00 h között)
Fakultatív vacsora lehetőség. (felár!)

Színvonalas medencés szállodák
AKCIÓ! -10% a február 28-ig beérkező foglalásokra (VII. 7-ig és IX. 8. után), 
mely az  Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Az ár tartalmazza a strandszervizt! (min. 3 éj ill. főszezonban min. 5 éj esetén)
Elő- utószezonban kedvezményes árak! (VI. 9-ig és IX. 8. után) Kérje ajánlatunkat!

• LUNA (4*) - strand 50 m
Félpenziós ill. All inclusive ellátással is- felár ellenében!
Színvonalas szálloda Bibione Spiaggia központi részén, 50 m a tenger és a sétálóutca. Nagy felnőtt-
és gyermek medence, napozóterasz, önkiszolgáló étterem, drinkbár, animáció, parkoló. 
Szobák: szépen berendezettek, satTV, széf, minibár, légkondicionáló, erkély- zömmel tengeri kilátás-
sal. „Classic Plus”- standard szoba, „Superior”- tágasabb szoba, nagyobb erkéllyel. 
Ellátás: svédasztalos reggeli

• SAVOY (5*) - tengerparti
Fél- és teljes panziós ellátással is! (felár ellenében!)
Közvetlen tengerparti, elegáns, igazi „álom” hotel Bibione Spiaggian, a sétálóutcaától 150 m-re.
Nagy felnőtt- és gyermek medence, jakuzzi, napozóterasz, pool bár, több étterem (büfé és felszol-
gálós és a la carte), színpad, nappali és esti animáció,  miniklub, mélygarázs.
Szobák: elegáns berendezés, satTV, széf, minibár, légkondicionáló, balkon. „Classic” (20 m2), „De
Lux” (24 m2)- utóbbi kis nappalival, mind oldalról tengerre néző. „Panoramic”- szemből tengerre
néző nagy terasszal- magasabb áron! 
Ellátás: svédasztalos reggeli (étel érzékenyeknek is). 

• CORALLO (4*) - tengerparti
AKCIÓ! -10% a március 31-ig beérkező foglalásokra (min. 3 éj, VI. 23-ig és IX. 8. után), 7=6 éj
árán! (VI. 23-ig és IX. 8. után) A helyi akciók az Universo max. 10% kedvezményével összevonhatók! 
Egybenyíló, 2 balkonos szobák is- akár 6 főre!
Közvetlen tengerparti modern szálloda Bibione központjában (Piazza Fontana közel), 100 m-re
a sétálóutcától. Felnőtt- és gyermek medence, napozó- ill. panoráma terasz, mediterrán kert, játszó-
tér, tenisz, wi-fi, parkoló. 
Szobák: szépen berendezettek, satTV, légkondicionáló, részlegesen vagy szemből tengerre néző
nagy balkon. „Comfort” és „Superior” (18 m2)-  utóbbi felújított fürdőszobával, „Junior Suite” (30 m2)-
egybenyíló szobák 2(+2) + 2 ággyal (min. 4 teljes ár fizetendő!), 2 balkon. Nem tengerre nézők
„Classic” típusok is- olcsóbban! Ellátás: amerikai büfé reggeli.

Gran Venere Beach Corallo

SavoyLuna

IDŐSZAKOK
ált. szombati 
váltás
V. 26- VI. 3.,

VI. 4- 22.,

VI. 23- VII. 20.,
VII. 21- VIII. 3., 
VIII. 18- 24.
VIII. 4- 17.

Playa
Standard
2 ágyas
13.900

14.900

15.900
16.900

20.900

IDŐSZAKOK
ált. szombati
váltás
V. 19- VI. 16.,  
IX. 8- 15.
VI. 16- 30.,
IX. 1- 8.
VI. 30- VII. 28. 
VII. 28- VIII. 4.,
VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4- 25.

Gran Venere
Standard
2 ágyas
16.900

18.900

20.900
22.900

23.900

IDŐSZAKOK
ált. szombati
váltás
VI. 16- 30.,
IX. 1- 8.
VI. 30-VII. 7.

VII. 7- 14., VIII. 25.
VII. 14- 28., 
VIII. 18.
VII. 28, VIII. 4, 11.

Olympia
Classic

2(+1) ágyas
18.900

19.900

20.900
22.900

24.900

tengerparti vagy 50 m-re Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Kedvezmények: Playa- gyermek 4 évesig 3.900 Ft/éj fizetendő, 4-10 év között -50%, 10-12 évesig 30%, Gran Venere-  5
évesig -50%, 5-9 év között -30%, 9-13 éves -20%, 13 év fölött -10%, Corallo- 5 évesig -50%, 6-10 év között -30%, 11 év
fölött -10%, Olympia- 3 évesig ingyenes, 3-6 év között -50%, 6-14. évig -30%, 14 éves fölött -15%. Felárak: Playa- széf  3
€/nap, Comfort szoba 2.000 Ft/fő/éj, félpenzió- Gran Venere 4.000 Ft/fő/nap, Olympia- 4.900 Ft/fő/nap.
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IDŐSZAKOK
ált. szombati váltás
VI. 9- 16., IX. 1- 8.
VI. 16- 23.
VI. 23- 30.
VI. 30- VII. 14., VIII. 25.
VII. 14- 28., VIII. 18.
VII. 28, VIII. 4, 11.

„Classic Plus” 
22.900
24.900
25.900
27.900
28.900
31.900

„Superior”
25.900
27.900
28.900
30.900
31.900
33.900

„Classic” 
35.900
36.900
37.900
41.900
45.900
51.900

„De Lux”
37.900
40.900
41.900
44.900
48.900
53.900

Az ár tartalmazza: törölköző, strandlepedő, délutáni takarítás és ágynemű csere. Kedvezmények (3- 4. ágyon): 3-6 éve-
sig -50%, 6-14 év között -30%, 14 év fölött -15%. Étkezés felárak (min. 7 éj foglalása esetén): félpenzió 4.900 Ft/fő/nap-
Luna, 5.900 Ft/fő/nap- Savoy, olasz„all inclusive” (svédasztalos ebéd  is és ital a főétkezésekhez) 11.500 Ft/fő- csak Luna.  

színvonalas szállodák *Árak: Ft/fő/éj- reggelivel
Luna Savoy

TURNUSOK
ált. szombati váltás

VI. 9- 16., IX. 1- 8.
VI. 16- 23.
VI. 23- 30.
VI. 30- VII. 14., VIII. 25.
VII. 14- 28., VIII. 18.
VII. 28, VIII. 4, 11.

Classic „C”
BILO/3+1 fős

31.900
34.900
36.900
39.900
41.900
43.900

Royal „B”
TRILO/5+1 fős

32.900
35.900
37.900
40.900
42.900
44.900

Suite „B”
BILO/3+2 fős

30.900
33.900
35.900
38.900
40.900
42.900

Panoramic „A”
TRILO/4+2 fős

34.900
38.900
40.900
42.900
45.900
47.900

Az ár tartalmazza: törölköző, strandlepedő, takarítás és napi ágynemű csere. Az árak 2  ill. 3-4 „alap” ágyas szobában
történő elhelyezésre vonatkoznak! Fizetendő ár: MONO-BILO esetén min. 2 fő, TRILO- ban min. 3. fő -teljes részvételi
díjat fizet! Kedvezmények- a további ágyakon: gyermek 5 évesig 100 %, 5-14. évig -40%, 14 éves fölött -20% 

Holiday Imperial
ApartHotelek- tengerparti Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Holiday

Imperial

Tengerparti, medencés Apart/Hotelek - reggelivel
AKCIÓ! -10% a február 28-ig beérkező foglalásokra (VI. 30-ig és IX. 8. után), mely az      
Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható! Az ár tartalmazza a strandszervizt!
Elő- utószezonban kedvezményes árak. (VI. 19-ig és IX. 8. után) Kérje ajánlatunkat!
Színvonalas létesítmények, ahol étterem, drinkbár is üzemel. 
Ellátás: büfé rendszerű reggeli. Fakultatív főétkezések (felár mint a szállodáknál!)

• HOLIDAY Apart/Hotel (4*) - tengerparti
Tengerre néző lakások főzősarokkal, de reggeli az árban!
Reprezentatív létesítmény Bibione Spiaggia nyugati részén, a sétálóutcától 150 m-re. Nagy
felnőtt- és gyermek medence (750 m2 vízfelület), tengerparti napozóterasz, zárt és kerthelyi-
séges étterem, snack bár, animáció, miniklub, árnyékos parkolóhely.
Lakások: elegáns apartmanok, főzősarok, minibár, mikró, satTV, széf, légkondicionáló, ingye-
nes wi-fi, balkon (oldalról tengerre néző). „Classic Suite” ©: BILO/3+1 fős (38 m2)- hálószo-
ba franciaággyal+ fotelágy, nappali 1 fős kanapéval. „Royal” (B): TRILO/2+3+1 fős (55 m2)-
2x2 ágyas szoba + az egyikben kanapéágy is, Lékérésre-magasabb áron:”Panoramic Royal”
(55 m2) - mint „Royal”, de 2 fürdőszobás és szemből tengerre néző nagy terasszal.  

• IMPERIAL Apart/Hotel (4*) - tengerparti
Család – ill. gyerekbarát létesítmény! Önkiszolgáló étterem, gyermek menü (speciális
igényre is!), a lakásokban gyermek- komfort eszközök, elkerített gyermek strand- játékokkal. 
Tengerre néző lakások főzősarokkal, de reggeli az árban!
Színvonalas létesítmény központi elhelyezkedéssel (Bibione Spiaggia), a sétálóutca közelében.
Felnőtt- és gyermek medence, jakuzzi (össz. 500 m2 vízfelület, vízi játékokkal), napozóterasz,
étterem, snack bár, animáció, miniklub, zsetonos mosoda, garázs vagy árnyas parkolóhely. 
Lakások: modern apartmanok felszerelt főzősarokkal (mikró is), satTV, széf, légkondicioná-
ló, ingyenes wi-fi, tengerre néző nagy terasz. „Family Suite” (B): BILO/3+2 fős (33 m2)-
hálószoba franciaággyal + fotelágy, nappali 2 fős kanapéval, oldalról tengerre néző.
„Panoramic” (A): TRILO/2+2(+2)fős (48 m2)- 2x2 ágyas szoba, nappali 2x1 fős kanapéval,
szemből tengerre néző.

Új!



AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max. 10% kedvezményével összevonható!
Min. 5 éjre is! (VI. 23-ig és IX. 8. után) Vasárnapi váltással is! (Villa Gabbiano, Villaggio La Fenice)
Strandszerviz az árban! (VI. 23-ig és IX. 8. után)
Elő-utószezoni olcsóbb időszakok is. (VI. 23-ig és XI. 8. után) Kérje ajánlatunkat!
Ajánlatunkban minden lakástípusból a legkedvezőbb árú szerepel. További lehetőségek más áron!
Nagy ágyszámú, 7-8 fős lakások is! (pl. Gabbiano-villa, Azzurro, La Fenice, Eurostar- medencések) 

Standard lakások légkondicionálóval (kivéve Azzurro!), mindhez tartozik TV (de nem mind Sat!), 
balkon vagy terasz és kocsihely (utóbbi esetében kivétel jelezve!). 
További, ún. „extra” tartozékok (pl. mikró, széf, mosó- vagy mosogatógép, wi-fi) ill. a standardtől
eltérő típusok vagy egyéb jellemzők (mint pl. emeletes ágy!) az egyes lakásleírásokban. 

Tengerparti, medencés rezidenciák***+
Kiemelt ajánlatunk!

Bibione Spiaggia központi részein, 50-80 m-re a sétálóutcától, saját stranddal, parkolóval.
Válogatásunk az „alap” lakástípusokat tartalmazza. Továbbiak is- más áron!

• LUXOR (Mono/2, Bilo/4 és Trilo/5 fős) - Spiaggia, tengerparti, központi elhelyezkedésű. 
Standard lakások: átlagos bútorzat, légkondicionáló, satTV, nagy hűtő, mikró, mosógép (fizetős!),
széf, ingyenes wi-fi, parkoló. Mono/3, Bilo/5 ésTrilo/6 fős típusok is- más áron! 
Trilo- 2 erkélyes és szemből tengerre néző is- felárral!

• EUROSTAR (Bilo/3+2  és Trilo/5+2 fős) - Spiaggia, tengerparti, átlagos bútorzat. 
Minden komforttal ellátott lakások: légkondicionáló, sat TV, mikró, mosógép (fizetős!) és mosoga-
tógép, széf, ingyenes wi-fi. Standard bútorzat. 
Egyes Trilo típusok nagyobb vagy dupla erkéllyel és szemből tengerre nézők- felárral!

Villalakások - strand 0-350 m

Néhány lakásos önálló villák vagy sorházas (Villaggio) épületek strandközelben. 
Zömmel zöldövezetben (Lido del Sole), de lehetnek akár központ közelben is (Spiaggia). 
Földszinti vagy első emeleti lakások. Vasárnapi váltással is! (Villa Gabbiano)

• ALBA (Bilo/5 és Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 250 m, központi- sétálóutca közel, egyemeletes
épület, légkondicionáló, széf, mosógép.

• LICIA (Bilo/5 és Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 250 m, központi- sétálóutca közel, egyemeletes
épület, légkondicionáló, széf.

• FRIULI (Bilo/4 fős) - Lido del Sole, strand 150 m, egyemeletes épület, zöld környezetben,
légkondicionáló, mikró, széf.

• MARILENA (Trilo/6 fős) - Lido del Sole, strand 250 m, egyemeletes épület, zöld környezetben,
légkondicionáló, széf.

• Villaggio DELFINO (Bilo/5 és Trilo/6 fős) - Lido del Sole, stand 350 m, zöld környezetben,
légkondicionáló, mikró, széf, wi-fi.

• Villaggio ORCHIDEA (Trilo/6 fős) - Lido del Sole, stand 350 m, zöld környezetben, mikró,
légkondicionáló, széf, wi-fi, grillező.

• Villaggio DIANA (Trilo/5+1 fős) - közvetlen tengerparti, Lido del Sole nyugati szegélyén,
parkosított környezetben, légkondicionáló, mikró, széf.

• GABBIANO (Quadrilo/6+2 fős) - strand 100 m, Lido del Sole nyugati szegélyén, természeti
környezetben, légkondicionáló, mikró, széf, mosogatógép.

BIBIONE
Nagy üdülôhely Trieszt és Velence között

Az olasz Ad ria egyik hoz zánk leg kö ze lebb esõ üdü lõ he lye Tri eszt és Ve len ce kö zött fél úton.
Ezért és a na gyon moz gal mas strand éle te mi att igen köz ked velt. Nyolc km hos  szú, na gyon szé les
ten ger part ja iga zi arany ho mok, a víz las san mé lyü lõ. Lakások Bibione három üdülõ övezetében
foglalhatók: Bibione Spiaggian, Lido del Solen és Pinedan a csendesebb, zöldövezeti környezetben.

Medencés rezidenciák és üdülőtelepek***

Partközelben vagy távolabb, medencével - napozóterasszal, 
esetenként egyéb szolgáltatásokkal (tenisz, grill, játszótér)- lásd lakásleírások! 
Ingyenes gyűjtőbusz a strandra. (Valbella- meghatározott útvonalon és időpontokban!) 
Nagy ágyszámú lakások is! (La Fenice- Trilo/7 fős, Azzurro- Quadrilo/8 fős)
Vasárnapi váltással is! (La Fenice) 
Turnusok VI. 23-ig és IX. 1. után kedvezőbb áron. Kérje ajánlatunkat!

Rezidenciák- tengerparti is!
Többemeletes üdülőházakban lévő szálláshelyek, felnőtt- és gyermek medencével, közös
udvarban vagy kertben. Egyes létesítményekben számos más lakástípus is lehetséges- más árakon!

• VALBELLA (Mono/4, Bilo/4 fős) - Spiaggia, központi üdülőövezet, strand 900 m, nagy
kiterjedésű épületegyüttes, több medencével. A lakások mind légkondícionálóval felszereltek.
Területén étterem, pizzeria, drinkbár, tenisz lehetőség. Ingyenes buszjárat a strandra.

• ACQUAVERDE (Bilo/5, Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 100 m, központi, sétálóutca közel. 
Lakások légkondicionálóval.

• LE MAURITE (Bilo/5 fős) - Spiaggia, strand 100 m, központi, sétálóutca közel. 
Újabb építésű. A lakásokban légkondicionáló és széf. Az egyik ágy emeletes!

• CINZIA (Trilo/6 fős) - Spiaggia, stand 250 m, több épületből álló kisebb rezidencia, közös
medencével, a lakásokban mikró, mosogatógép, légkondícionáló, egyik szobában emeletes ágy!

• FERRARI (Trilo/7 fős) - Spiaggia, stand 200 m, kisebb rezidencia (4 emelet, lift), saját meden-
cével, mikró, mosó- és mosogatógép, légkondícionáló, az egyik szobában emeletes ágy!

Üdülőtelepek (Villaggio)
Sorvillák közös kertben, felnőtt- és gyermek medencével. Földszinti, első emeleti vagy kétszin-
tes lakások. Egyes létesítményekben számos más lakástípus is lehetséges- más árakon!

• ACERI (Bilo/5 és Trilo/6 fős- C2 típus) - Spiaggia, strand 600 m, kétszintesek (terasz+balkon),
légkondicionáló, mikro, széf. 

• TIVOLI (Mono/4, Bilo/5 és Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 500 m, többlakásos villa jellegű épü-
letek, hangulatos pínia- ligetes környezetben, grill lehetőséggel, légkondicionáló, mikró, széf és
wi-fi (kivéve Mono). A Bilo és Trilo típusokban van emeletes ágy is!

• MICHELANGELO (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 600-800 m. Alaplakások légkondi-
cionálóval, némelyik kétszintes (terasz+balkon). C1 A-B széffel és villa - magasabb árakon! 

• AZZURRO (Bilo/5, Trilo/6 fős) - Spiaggia, strand 500-700 m, alaplakások légkondicionálóval.
Quadrilo/D8 fős is- magasabb áron és emeletes ágy is van bennük.

• LA FENICE (Trilo/7 fős) - Lido dei Pini, strand 400 m, sorházas üdülőtelep, légkondícionáló, széf.

EurostarLuxor

TURNUSOK*
szombati váltás
Valbella

Acquaverde

Le Maurite
Cinzia
Ferrari

típ/
fő
A4
B4
B5
C6
B5
C6
C7

VI. 23.,
VIII. 25.
121 900
127 900
188 900
209 900
203 900
217 900
284 900

VI. 30.

139 900
148 900
214 900
235 900
229 900
246 900
322 900

VII. 7.

151 900
159 900
226 900
246 900
241 900
261 900
339 900

VII. 
14, 21.
168 900
179 900
241 900
278 900
273 900
275 900
360 900

VII. 28.,
VIII. 18.
174 900
183 900
261 900
287 900
281 900
302 900
392 900

VIII. 
4, 11.

206 900
217 900
287 900
316 900
307 900
334 900
429 900

medencés rezidenciák, strand 400-900 m  Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK*
szombati váltás
Aceri

Azzurro

Tivoli

Michelangelo

La Fenice

típ/
fő
B5
C26
B5
C6
A4
B5
C6
B4
C6
C7

VI. 23.,
VIII. 25.
165 900
197 900
165 900
191 900
168 900
202 900
226 900
176 900
202 900
197 900

VI. 30.

185 900
223 900
185 900
214 900
191 900
229 900
255 900
197 900
229 900
223 900

VII. 7.

200 900
237 900
200 900
229 900
202 900
240 900
272 900
211 900
240 900
237 900

VII. 
14, 21.
223 900
263 900
232 900
263 900
214 900
255 900
287 900
223 900
255 900
263 900

VII. 28.,
VIII. 18.
232 900
272 900
232 900
263 900
234 900
281 900
313 900
243 900
281 900
272 900

VIII. 
4, 11.

266 900
319 900
266 900
307 900
261 900
307 900
342 900
266 900
307 900
319 900

medencés üdülőtelepek, strand 0-400 m  *Árak: Ft/lakás/7 éj

* Turnusok VI. 23-ig és IX. 8. után-  kedvezőbb áron. Kérje ajánlatunkat! Az árak tartalmazzák: rezsi, széf, mikró, wi-
fi és légkondicionáló használat (ahol van!) és a parkolóhelyet. A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben
a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. Fakultatív: strandszerviz 44 €/hét (V. 20- VI. 2 és IX. 9- 24.) és 58 €
(VI. 3- IX. 8.), kiságy 21 €/hét, kisállat (ahová vihető!)- végtakarítás 40 €/hét  Kaució: 100 €

TURNUSOK*
szombati váltás
Luxor

Eurostar

típ/
fő
A2
B4
C5
B5
C7

VI. 23.,
VIII. 25.
171 900
237 900
281 900
266 900
324 900

VI. 30.

188 900
263 900
313 900
307 900
368 900

VII. 7.

200 900
278 900
333 900
317 900
374 900

VII. 
14, 21.
211 900
304 900
359 900
324 900
385 900

VII. 28.,
VIII. 18.
223 900
313 900
371 900
339 900
415 900

VIII. 
4, 11.

249 900
348 900
406 900
383 900
458 900

tengerparti medencések Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a medencés rezidenciák ártáblái alatt írottakkal.
Kaució: 100 €/Luxor  ill. 200 €/Eurostar   

Michelangelo Tivoli

TURNUSOK
szombati váltás
Villa Alba

Villa Licia

Villa Friuli
Marilena
Delfino

Orchidea
Diana

típ/fő

B5
C6
B5
C6
B4
C6
B5
C6
C6
C6
D8

VI. 23.,
VIII. 25.
148 900
177 900
156 900
183 900
165 900
171 900
180 900
203 900
209 900
217 900
252 900

VI. 30.

168 900
200 900
180 900
209 900
185 900
194 900
206 900
229 900
235 900
246 900
284 900

VII. 7.

177 900
217 900
194 900
223 900
200 900
206 900
217 900
241 900
246 900
261 900
305 900

VII. 
14, 21.
200 900
241 900
214 900
249 900
223 900
232 900
244 900
273 900
278 900
293 900
334 900

VII. 28.,
VIII. 18.
209 900
249 900
223 900
258 900
232 900
238 900
252 900
281 900
287 900
302 900
345 900

VIII. 
4, 11.

244 900
290 900
264 900
399 900
267 900
278 900
278 900
307 900
316 900
334 900
383 900

villalakások, strand 50-150 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

* Turnusok VI. 23-ig és IX. 1. után kedvezőbb áron. Kérje ajánlatunkat!
Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a medencés rezidenciák ártáblái alatt írottakkal.

Villa Friuli

Villa Licia
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AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max. 10% kedvezményével összevonható!
Min. 5 éjre is! (VI. 23-ig és IX. 8. után) 
Strandszerviz az árban! (VI. 23-ig és IX. 8. után)
Elő-utószezoni olcsóbb időszakok is. (VI. 23-ig és XI. 8. után) Kérje ajánlatunkat!
Ajánlatunkban minden lakástípusból a legkedvezőbb árú szerepel.
További lehetőségek is- ahol jelezve, de más áron! 
Nagy ágyszámú, 7-8 fős lakások is! (pl. Ranieri- standard, Jet- tengerparti) 
CSOPORTOKNAK több nagy lakás is egyazon épületen belül- akár emeletes ágy nélkül!

Standard lakások légkondicionálóval, mindhez tartozik TV (de nem mind Sat!), 
balkon vagy terasz és kocsihely (utóbbi esetében kivétel jelezve!). 
További, ún. „extra” tartozékok (pl. mikró, széf, mosó- vagy mosogatógép, wi-fi) ill. a standardtől
eltérő típusok vagy egyéb jellemzők (mint pl. emeletes ágy!) az egyes lakásleírásokban. 

PleioneCormoran 

ToninTiepolo 

Az olasz Ad ria egyik hoz zánk leg kö ze lebb esõ üdü lõ he lye Tri eszt és Ve len ce kö zött fél úton.
Ezért és a na gyon moz gal mas strand éle te mi att igen köz ked velt. Nyolc km hos  szú, na gyon szé les
ten ger part ja iga zi arany ho mok, a víz las san mé lyü lõ. Lakások Bibione három üdülõ övezetében
foglalhatók: Bibione Spiaggian, Lido del Solen és Pinedan a csendesebb, zöldövezeti környezetben.

BIBIONE
Nagy üdülôhely Trieszt és Velence között

Standard apartmanok - tengerközelben (strand 50-100 m)

Lakások többemeletes, liftes épületekben, zömmel Bibione központi részén (Spiaggia) sétá-
lóutca közelben, vagy a csendesebb Lido del Sole üdülőövezetben , szinte a tengerparton.

Spiaggia
• TONIN (Mono/4 fős, Bilo/5, Trilo/6 fős típusok) - strand 100 m, mikró, mindben típusban

emeletes ágy is van!
• MONACO (Mono/5 fős!, Bilo/5 és Trilo/6 fős) - strand 100 m, mikró, széf.

Bilo/7 fős is- emeletes ággyal, más áron!
• PLEIONE (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - strand 100 m, mikró, széf, wi-fi.
• NAUTILUS (Bilo/5 és Trilo/6 fős) - strand 100 m, satTV, mikró, wi-fi.
• TIZIANO B (Bilo/5 és Trilo/6 fős is, más áron) - strand 80 m, satTV, mikró, wi-fi. 

Tiziano A- Bilo/5 fős, mikró és wi-fi nélkül olcsóbban!
• TIEPOLO (Bilo/5 és Trilo/6 fős, más áron) - strand 50 m, satTV, mikró, wi-fi.
• TINTORETTO (Bilo/5 és Trilo/4+1 fős lekérésre) - strand 50 m, mikró.
• TAGLIAMENTO (Trilo/5+2 fős)- strand 50 m, légkondicionáló, széf, tengerre néző is.

Lido del Sole
• RANIERI (Mono/3, Bilo/4 és Trilo/7 fős) - közvetlen strandközelben (20 m), mikró, széf,

wi-fi.  Mono/4, Trilo/5 és Trilo/8 fős lakások is- más árakon!
• CORMORAN (Bil/4 és Trilo/6 fős) - strand 50 m, mikró, wi-fi, Trilo mosógéppel is- feláras! 

Tengerparti apartmanok

Többemeletes, liftes épületek Bibione különböző üdülőövezeteiben, közvetlen strandközelben, 
tengeri kilátással is. Nagy ágyszámú lakások is! (Jet/7 fős)

• CORSO (Mono/4, Bilo/6!!! és Trilo/6 fős) - Lido dei Pini, Spiaggia központja- a sétálóutca néhány
sarok. A lakásokban széf. 

• SCORPIOS (Mono/3, Bilo/5 és Trilo/6 fős) - Lido dei Pini, központ- sétálóutca néhány sarok. 
A lakásokban mikró.

• ZENITH (Trilo/6 fős) - Lido dei Pini, Spiaggia központja- a sétálóutca néhány sarok. 
Az egyik szobában emeletes ágy is van! Nem tartozik hozzá kocsihely!

• LAGUNA PICCOLA- GRANDE (Mono/3 fős és Bilo/5 fős) - Spiaggia, központiak, ese-
tenként széf (csak a Mono típusban), mikro (csak L. Grande Bilo).

• AURORA A-B (Trilo/6 fős) - Spiaggia nyugati szélén (termálfüdő közel), alap- lakások 2 épü-
letben (A-B épület, az egyik 50 m-re a parttól).

• JET (Mono/4  és Trilo/7 fős) - Lido del Sole, tengerparti, csendes környezetben. 
A lakásokban széf, mikro és nincs bennük emeletes ágy.

• JOLLY (Trilo/6 fős) - Lido del Sole, tengerparti, csendes környezetben, nincs parkolója!
• VIVALDI (ex. JUMBO, Trilo/6 fős) - Lido del Sole, tengerparti, teljes felújított, mikro, mosó-

mosogatógép, ingyenes wi-fi, nincs bennük emeletes ágy.

Corso Scorpios

Monaco Jet 

TURNUSOK
szombati váltás
Ranieri

Tonin

Monaco

Cormoran

Pleione

Nautilus

Tiziano B,
Tiepolo,
Tintoretto
Tagliamento

típ/fő

A3
B4
C7
A4
B5
C6
A5
B5
C6
B4
C6
B4
C6
B5
C6
B5
B5
B5
C6
C7

VI. 23.,
VIII. 25.
127 900
171 900
214 900
139 900
165 900
183 900
148 900
156 900
191 900
153 900
183 900
168 900
194 900
180 900
209 900
180 900
182 900
184 900
217 900
226 900

VI. 30.

148 900
194 900
241 900
156 900
185 900
209 900
168 900
180 900
214 900
177 900
209 900
191 900
220 900
206 900
235 900
206 900
208 900
210 900
246 900
255 900

VII. 7.

159 900
206 900
255 900
168 900
200 900
223 900
177 900
194 900
229 900
188 900
223 900
203 900
235 900
217 900
246 900
217 900
219 900
221 900
261 900
272 900

VII. 14,
21, 28.
177 900
232 900
287900
191 900
223 900
249 900
200 900
214 900
255 900
209 900
249 900
229 900
261 900
244 900
278 900
244 900
246 900
248 900
293 900
302 900

VIII. 18.

183 900
238 900
296 900
168 900
232 900
253 900
209 900
223 900
264 900
214 900
258 900
235 900
270 900
252 900
287 900
252 900
254 900
256 900
302 900
313 900

VIII. 
4, 11.

217 900
278 900
342 900
229 900
267 900
299 900
244 900
264 900
307 900
252 900
299 900
261 900
299 900
278 900
316 900
278 900
280 900
282 900
334 900
342 900

tengerközeli apartmanok, strand 50-150 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

* Turnusok VI. 23-ig és IX. 1. után kedvezőbb áron.  Kérje ajánlatunkat!
Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a Tengerparti apartmanok ártáblái alatt írottakkal.

TURNUSOK
szombati váltás
Corso

Jet

Laguna
Grande+Piccola
Scorpios

Jolly

Zenith
Aurora A/B
Vivaldi

típ/fő

A4
B6*
C6
A4
C7
A3
B5
A3
B5
C6

B+5
C6
C5*
C6
C6

VI. 23.,
VIII. 25.
127 900
171 900
214 900
139 900
202 900
147 900
188 900
162 900
202 900
208 900
165 900
176 900
165 900
217 900
263 900

VI. 30.

147 900
194 900
240 900
156 900
229 900
168 900
214 900
185 900
229 900
234 900
185 900
200 900
185 900
246 900
298 900

VII. 7.

159 900
205 900
255 900
168 900
240 900
179 900
226 900
197 900
240 900
246 900
200 900
217 900
200 900
261 900
319 900

VII. 
14, 21.
176 900
232 900
287 900
191 900
255 900
191 900
240 900
208 900
255 900
263 900
223 900
240 900
223 900
275 900
336 900

VII. 28.,
VIII. 18.
182 900
237 900
295 900
168 900
281 900
208 900
261 900
229 900
281 900
287 900
232 900
249 900
232 900
301 900
365 900

VIII. 
4, 11.

217 900
278 900
342 900
229 900
307 900
229 900
287 900
252 900
307 900
316 900
266 900
290 900
266 900
333 900
403 900

tengerparti apartmanok, strand 0-50 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

* Turnusok VI. 23-ig és IX. 1. után-  kedvezőbb áron. Kérje ajánlatunkat!
Az árak tartalmazzák: rezsi, valamint légkondicionáló, mikró, széf, wi-fi használat (ahol van!) és parkolóhely.
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. 
Fakultatív: strandszerviz kb. 45 €/hét (V. 19- VI. 2. és IX. 8- 22.) és 60 € (VI. 2- IX. 8.), kiságy 21 €/hét, 
kisállat (ahová vihető!)- végtakarítás 40 €/hét  Kaució: 100 € ill. 200 €/Vivaldi 
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Tengerparti rezidencia***
AKCIÓ! -5% olasz előfoglalási március 31-ig, mely az Universo max. 10%-os kedvezményével össze-
vonható!  Standard apartmanok légkondicionálóval (az árban). Nagy lakások is (Quadrilo/7-8 fős)!
A létesítményben élelmiszerüzlet és gyorsétterem is üzemel (kedvezményes étkezési lehetőség!)

• PANFILO (minden lakástípus) - Caorle nyugati részén, a strandtól csak egy ligetes parti ösvény
választja el (50 m). Közvetlen közelében kezdődik az Óvárosba vezető sétáló utca. 
Lakások: méretükben és jellegzetességeikben eltérő, szépen berendezett, jól felszerelt apartma-
nok, satTV, légkondicionáló (az árban), kisebb- nagyobb balkon (tengerre néző is), parkoló. 

CAORLE
Patinás üdülôhely Trieszt és Velence között

Középkori halászfaluból kialakult közkedvelt üdülõhely, mely máig megõrizte történelmi város-
magját. Óvárosa Velence hangulatát idézi: középkori kolostor, kápolna, szûk utcácskák, színes házak,
tengerparti sétány kõszobrokkal. A belváros közelében halászkikötõ, halpiac. Stand: széles, homokos.
Szórakozás: csúszdapark és vidámpark Caorleban, aktív pihenés (kerékpártúra útvonalak)

Medencés üdülőtelepek és rezidenciák***
AKCIÓ! -5% olasz előfoglalási (március 31-ig), mely az Universo max. 10%-os kedvezményével
összevonható! Hosszú turnus akciók (pl. 14=11 éj) és kedvezőbb egyhetes árak elő- utószezonban!
(VI. 16-ig és IX. 8. után). Kérje ajánlatunkat!
Standard apartmanok, TV- vel (nem mind Sat), légkondicionáló (kivéve: Livenza B, Esperia), 
balkon vagy kiskert/parkoló. Nagy lakások is! Trilo/7 fős- Selenis, Quadrilo/7-8-9 fős- Vill. Luna. 
Egyes üdülőtelepeken étterem is üzemel! (Luna I-II., Albatros)

• LIVENZA (MONO/4 és BILO/4 fős) - négyemeletes rezidencia Caorle nyugati részén, csendes
zónában, strand 350 m, tetőtéri lakások is- nagy terasszal, a B típusban nincs légkondicionáló!

• SELENIS (MONO/4, BILO/4 és TRILO/6-7 fős) - tengerközeli rezidencia (150 m) a nyugati zóná-
ban, háromemeletes sorházas épületekkel, csendes övezetben, de központ közelben, nagy kert,
napozóterasz. A lakások légkondicionálóval, nagy balkonnal.

• ESPERIA (BILO/5 és TRILO/6 fős) - kétemeletes rezidencia a nyugati zónában, csendes kör-
nyezetben, strand 300 m, nagy közös kert. Egyszerű emeleti- vagy magasföldszinti balkonos
lakások. Nincs bennük légkondicionáló!

• ALBATROS (BILO/5 és TRILO/6 fős) -  újabb építésű sorházas üdülőtelep, több egységből álló
2 ill. 3 emeletes épületekkel a festői yacht- kikötő közelében. Strand és az Óváros egyaránt kb.
800 m. Az árlistában a balkonos lakások szerepelnek. Kiskertesek (B1, C1)- magasabb áron!  

• LUNA I-II. (minden lakástípus, de MONO/2-4 fős csak a Condominio részben, míg QUADRI-
LO/9 fős csak a Villaggioban) - üdülőtelep kisebb- nagyobb épületegységekkel Caorle nyugati
szélén, strand 150-350 m, közös medence, napozóterasz. Villaggio: 2-3 emeletes sorvillák, eme-
leti lakások terasszal (B2, B4), földszintiek kiskerttel (B3, C1, D), némelyik grillezővel. 
Condominio: négyemeletes épület, balkonos lakásokkal. Valamennyiben van légkondicionáló. 

Standard apartmanok*** - tengerközelben (50-100 m)
AKCIÓK és egyéb kedvezmények – mint a Medencés üdülőtelepeknél!
Lakások központi vagy ahhoz közeli (nyugati zóna) zömmel kisebb épületekben, 
légkondicionálóval (kivéve: Ca’ Vio és Armor), TV (nem mind Sat), balkon és parkoló. 
(utóbbi kivéve: Ca’ Vio, Tomasello). Tengerre nézőek is! (Duca, Tomasello) 
Villák 3 hálós nagy lakásokkal is! (Zanon, Giuliana- Quadrilo/6-8 fős) Kérje ajánlatunkat!

• VESPUCCI (Mono/3 és Bilo/4 fős) - strand 50 m, csendes környezetben, légkondicionáló.
• DUCA DEGLI ABRUZZI (Mono/4, Bilo/4 és Trilo/6 fős) - strand 50 m, nyugati zóna-

csendes környezetben, légkondicionáló, balkon- zömmel tengeri kilátással.
• ALESSANDRO (Mono/4, Bilo/4-5 és Trilo/6 fős) - újabb építésű ház a nyugati, csende-

sebb övezetben, strand 100 m, légkondicionáló. 
• TOMASELLO (Bilo/3+1 fős) - tengerparti, tengeri kilátással, központ és Óváros közelben,

újszerű berendezés, mosógép, légkondicionáló. Nem tartozik hozzá kocsihely!
• CASA LINA (Bilo/4 fős) - kis apartmanház, 50 m-re a strandtól, a sétálóutca mentén, az

Óváros közvetlen közelében. Első emeleti lakások, újszerű bútorzattal, légkondicionálóval.
• MAESTRALE (Bilo/5 fős) - újabb építésű 100 m-re a parttól, központ, sétálóutca és

Óváros közelben, széf, mosógép, légkondicionáló.
• Ca’ MIRA (Bilo/5 fős) - újabb építésű apartmanház 100 m-re a parttól, központi, sétálóut-

ca és Óváros közelben, széf, légkondicionáló, a parkoló korlátozott számú!
• Ca’ VIO (Bilo/4 és Trilo/5 fős) - központi, Óváros és strandközelben (30 m). Nagyon egyszerű,

ezért olcsó lakások! Nincs lift (C2 4. em.!) és nem tartozik hozzájuk parkoló!
• STELLA D’ORO (Bilo/5 és Trilo/6 fős) - 30 m-re a parttól, a központban, az Óváros köz-

vetlen közelében. Kétemeletes apartmanház, a földszinten üzletek és drinkbár. 
A lakások többsége felújított, széf , légkondicionáló.

Luna Albatros

Panfilo Maestrale

A helyszínen fizetendők és egyéb tudnivalók megegyeznek a Panfilo táblázata alatt írottakkal.

medencések, strand 150-800 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

A = MONO/2-3-4 fős
Livenza (A)
Selenis (A), Luna (Cond, A)

B = BILO/3-4 (-5) fős
Esperia (B- 5 fős)
Livenza (B1), Selenis (B1), 
Albatros (B2- 5 fős),
Luna (Cond, B, Vill., B4),
Luna (Vill., B2, B3)

C = TRILO/4-5-6 (-7) fős
Esperia (C)
Luna (Cond, C)
Albatros (C2), Selenis (C1-7),
Luna (Vill., teraszos, C2-7)
Luna (Vill.,kertes, C1-7)

D = QUADRILO/6- 8 fős
Luna (Vill., kertes, D)

VI. 16-ig,
IX. 1-től

104 900
117 900

120 900

133 900

142 900

142 900
154 900

175 900
189 900

211 900

VI. 16.

119 900
132 900

138 900

148 900

158 900

158 900
166 900

193 900
212 900

237 900

VI. 23.,
VIII. 25.

145 900
158 900

164 900

184 900

204 900

204 900
223 900

250 900
261 900

293 900

VI. 30.

165 900
186 900

192 900

220 900

242 900

242 900
258 900

285 900
299 900

337 900

VII.7,14,21,
28., VIII.18.

185 900
211 900

217 900

249 900

271 900

271 900
296 900

329 900
342 900

380 900

VIII. 
4, 11.

192 900
222 900

228 900

264 900

284 900

284 900
308 900

341 900
361 900

397 900

Panfilo, strand 50 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK*
szombati váltás

A = MONO/2-3-4 fős
Befelé néző (A2)
Utcafronti (A3) 
Tenger felöli* (A1)

B = BILO/3-4 (-5) fős
Befelé néző (B2- 5 fős)
Utcafronti (B3)
Tenger felöli* (B1-5 fős)

C = TRILO/4-5-6 (-7) fős
Oldalról tenger felöli* (C2)
Tenger felöli* (C1)

D = QUADRILO/6- 8 fős
Tenger felöli* (D)

VI.16-ig,
IX. 1-től

104 900
110 900
117 900

124 900
133 900
154 900

175 900
189 900

211 900

VI. 16.

119 900
125 900
132 900

140 900
148 900
166 900

193 900
212 900

237 900

VI. 23.,
VIII. 25.

145 900
151 900
158 900

171 900
184 900
223 900

250 900
261 900

293 900

VI. 30.

165 900
179 900
186 900

204 900
220 900
258 900

285 900
299 900

337 900

VII.7,14,21,2
8., VIII.18.

185 900
199 900
211 900

229 900
249 900
296 900

329 900
342 900

380 900

VIII. 
4, 11.

192 900
209 900
222 900

242 900
264 900
308 900

341 900
361 900

397 900

Az árak tartalmazzák a rezsit (légkondicionáló- ahol lehetséges- az árban!) és a parkolóhelyet.  
A helyszínen fizetendők és egyéb tudnivalók megegyeznek a Panfilo táblázata alatt írottakkal.

standard apartmanok, strand 50-100 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

A = MONO/2-3-4 fős
Duca (A), Vespucci (A)
Alessandro (A)

B = BILO/3-4 (-5) fős
Ca’ Vio (B2)
Duca (B), Alessandro (B1-2),
Maestrale (B), Casa Lina (B),
Stella d’ Oro (B1),
Vespucci (B), Ca’ Mira (B)
Tomasello (B)

C = TRILO/4-5-6 (-7) fős
Ca’ Vio (C1)
Ca’ Vio (C2- tetőlakás)
Stella d’ Oro (C1), 
Alessandro (C)                                                                                                                                   
Duca (C) és a Villák (D)

VI. 16-ig,
IX. 1-től

110 900
117 900

104 900

133 900

142 900

117 900
124 900

142 900
175 900

VI. 16.

125 900
132 900

119 900

148 900

158 900

132 900
140 900

158 900
193 900

VI. 23.,
VIII. 25.

151 900
158 900

145 900

184 900

204 900

158 900
171 900

204 900
250 900

VI. 30.

179 900
186 900

165 900

220 900

242 900

186 900
204 900

242 900
285 900

VII. 7,14,21,
28., VIII.18.

199 900
211 900

185 900

249 900

271 900

211 900
229 900

271 900
329 900

VIII. 
4, 11.

209 900
222 900

192 900

264 900

284 900

222 900
242 900

284 900
341 900

Esperia

Livenza

Új!

* Tengeri kilátás csak a magasabb emeletekről! (az épület előtti fák takarása  miatt) Kaució: 100 €
Az árak tartalmazzák a rezsit (légkondicionáló az árban), és a parkolóhelyet. Helyszínen fizetendő: foglalási költség
40 €/lakás. A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra! 
(min. 50 €/lakás) Fakultatív: strandszerviz kb. 38 € (VI. 16-ig és IX. 8. után) ill. 58 €/hét (főszezon), kiságy 4 €/éj.  
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PORTO SANTA MARGHERITA
Tengerparti és medencés üdülőházak Caorle közelében

Caorle hangulatos Óvárosától mindössze 5-10 km-re a közelebbi múltban létesült üdülőhely.
Kellemes környezete, zsúfoltság mentes nyugodt légköre és jó árai miatt közkedvelt. 
Stand: széles, homokos- sok szabad strandszakasszal is! 
Szórakozás: csúszdapark és vidámpark Caorleban vagy Lido di Jesoloban (5 ill. 20 km)

Tengerparti apartmanok**/*** - strand 0-50 m
Tengeri kilátással is! (Magasabb emeletiek, magasabb áron!) 
Strandszerviz az árban (Miramare, Condor, Margherita), ill. kedvezményesen (Marco Polo).

• MIRAMARE (BILO/4-5, 7. kat. és TRILO/6 fős- egyedi áron!) - tengerparti, központ közelben,
fenyőligetes kerttel, tengerre néző balkon vagy terasz (az alacsonyabb emeleteken a fák takarhat-
ják a kilátást), saját strand. (strandszerviz az árban) 
Lakások egymástól eltérő jellegzetességekkel (standardtől a superiorig!) különböző árakon! 
Az árlistában csak a BILO/4-5 fős „alap” lakások. Továbbiak lekérésre, változó áron!

• MARCO POLO (BILO/4-5, 5. kat. és TRILO/6 fős) - strand 50 m, nyugati zóna (Altanea felé),
felújított lakások, mikro, esetenként széf és mosógép (felár!), légkondicionáló (felár!), balkon,
kedvezményes strandszerviz. (felár!)

• CONDOR (BILO/2-4 fős- 7-es kat.!) - közvetlen tengerparti, nyugati zóna, kert, légkondicionáló
(felár!), balkon- tengerre néző is! Saját strand. (strandszerviz az árban)

• MARGHERITA (BILO/4-5 fős, 7-es kat!) - közvetlen tengerparti, nyugati zóna, kert, esetenként
mikro, széf, légkondicionáló (felár!), saját strand (strandszerviz az árban) TRILO is- más áron!

Margherita

Marco Polo

Tengerközeli vagy tengerparti ill. medencés apartmanházak az üdülőhely különböző övezeteiben,
régebbi építésű többemeletes, liftes épületekben, kocsihellyel. 
Strand: 0-350 m, szervezett és sok szabadstrand (kutyásoknak is).
Lakások: standard apartmanok egymástól eltérő jellegzetességekkel, mindben van TV, valamennyi
balkonos. A részben vagy teljesen felújítottak (pl. új bútorzat, vagy felújított fürdőszoba- konyha)
lehetnek magasabb áron! 
Nem az alapfelszereltség részei: nagy hűtő, mikro, széf, mosó- vagy mosogatógép, légkondicioná-
ló (felár!). Ezek a magasabb felszereltségű, továbbá az átlagosnál jobb adottságú apartmanok (pl. fel-
sőbb emeletiek- tengeri kilátással) szintén magasabb árkategóriába tartoznak, de lehetnek egyedi áron
is! (Lekéréskor pontosításra kerül!) Részletes lakásleírást és képanyagot az ajánlattal küldünk!

Medencés apartmanok*** - strand 50-250 m
Tengeri kilátással is! (magasabb emeletekről)  
Kedvezményes strandszerviz! (Zattera)

• CUTTER (MONO/2 fős, 3. árkat.!) - stand 100 m, központ közelben, kert, nagy terasz. 
Kis lakás és kevés áll rendelkezésre belőlük, ezért korai foglalás ajánlott!

• LIVENZA (MONO/2 fős!, BILO/2-3 és TRILO/6 fős) - strand 50 m, keleti zóna, alatta kis keres-
kedelmi központ, étterem, lakások mikroval. (felár!)

• GHIRLANDINA (MONO/2 fős!, BILO/4-5 és TRILO/6 fős) - strand 200 m, nyugati zóna,
teniszpálya, mikro és légkondicionáló. (felár!)

• PORTESIN (MONO/2 fős! és BILO/2-4 fős) - strand (100 m) és központ közelben, mikro,
lakások légkondicionálóval is. (felár!)

• GARDEN (MONO/2-4 és BILO/2-4 fős) - strand 150 m, központ közel, mikro, légkondicionáló. (felár!)
• ALVORADA (MONO/2-4, és TRILO/4-6 fős) - strand 150 m, központ közel, kert, újszerű beren-

dezés, mikro, széf. (felár!)
• HOLIDAY (MONO/2-4, BILO/4-5 és TRILO/6 fős) - strand 250 m, központ közelben, mikro, széf,

mosógép és légkondicionáló. (utóbbiak felárral!)
• ASTRO (BILO/2-4 fős, 6-os kat.!) - strand 50 m, keleti zóna, felújított lakások, nagy balkon,

magasabb emeletekről tengeri kilátással. (7. kat.!) 
• ZATTERA (BILO/2-4 fős) - strand 70 m, nyugati zóna, zömmel újszerű berendezés, széf, mikro,

mosógép (felár!), légkondicionáló (felár!), magasabb emeleti lakások tengeri kilátással is (7-es
kat.!), kedvezményes strandszerviz. (felár!)

• NICESOLO (BILO/2-4 fős) - strand 150 m, nyugati zóna, kert, széf, mosógép. (felár!)
Szép, tágas lakások, nagy terasszal, a magasabb emeletekről tengeri kilátással.

• SOLE D’ ORO (BILO/2-4 fős) - strand 200 m, nyugati zóna, mikro, lakások légkondicionáló-
val is. (felár!)

• LEMENE (BILO/2-4 fős) - strand 250 m, nyugati zóna, mikro, lakások légkondicionálóval is. (felár!)
• AURORA (BILO/2-4 fős) - strand 250 m, csendesebb környezetben, de központ közelben, kert,

újszerű berendezés, mikro, széf (felár!), légkondicionáló. (felár!) 
• RIELLO (BILO/4-5 és TRILO/6 fős) - strand 150 m, nyugati zóna, kisebb építmény, csendes kör-

nyezetben kerttel, lakások mikroval.
• ACAPULCO (BILO/4-5 és TRILO/6 fős) - strand 300 m, központ közelben, tágas újszerű beren-

dezésű lakások, felújított fürdőszoba, mikro, mosógép (felár!), légkondicionáló. (felár!)

Medencés üdülőtelepek és Villalakások***- strand 350-450 m

Újabb építésű, kisebb, sorházas üdülőtelepek (Villaggio) ill. villaszerű építmények az üdülőhely
kertvárosi övezetében- medencével is! Saját kiskertes, zömmel 2-3 szintes Trilo/2 hálós és nagy
Quadrilo/3 hálószobás lakások (az egyik szobában emeletes ággyal!). Egyszerű berendezés, változó
felszereltség, lehetnek részlegesen felújítottak is. Kérje részletes ajánlatunkat!

Az árak tartalmazzák a rezsit, valamint a Miramare, Condor és Margherita esetében a strandszervizt. 
Kedvezményes strandszerviz: 50 €/hét (Marco Polo, Zattera)  
A helyszínen fizetendők, fakultatív és egyéb költségek megegyeznek a Standard apartmanok ártáblája alatt írottakkal. 

tengerparti, vagy medencés, strand 50-300 m       Árak: Ft/lakás/7éj
TURNUSOK
szombati váltás

VI. 16-ig és IX. 8. után
VI. 16., IX. 1.
VI. 23, 30., VIII. 25.
VII. 7, 14, 21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

MONO
2 fős

2. kat.
49.900
82.900
124.900
153.900
186.900

MONO
2-4 fős
3. kat.
61.900
86.900
136.900
165.900
202.900

5. kat.
78.900
107.900
157.900
198.900
240.900

6. kat.
86.900
119.900
177.900
211.900
252.900

7. kat.
111.900
132.900
207.900
244.900
290.900

BILO
2-4 (-5) fős

TRILO/4-6 fős
és Miramare 

Cutter

Zattera

Ghirlandina 

Standard apartmanok **/*** - strand 50-350 m    
AKCIÓ! Pleiadi ház- csoportnak májusban már 3.900 Ft/fő/hét ártól! (lásd részletesen lejjebb) 

• GALEONE D’ ORO (MONO/2 fős!- 1. kat., olcsó!) - strand 350 m, az üdülőhely kereskedel-
mi központjában, a yacht- kikötő közelében, légkondicionáló. (felár!)

• CARAVELLA (MONO/2- 1. kat., olcsó! BILO/4 fős- 3. kat) - strand 350 m, az üdülőhely keres-
kedelmi központjában, a yacht- kikötő közelében. 

• JOLLY (MONO/2- 2. kat., BILO/2-4 fős) - strand 50 m, kisebb épület, csendes környezetben,
de központ közelben, kert, a lakásokban mikro, de nem tartozik hozzájuk kocsihely.

• BORA (MONO/2-4, 3.kat. és BILO/2-4 fős) - strand 50 m, keleti zóna (Caorle felé), Pinetás kör-
nyezet, kert, egyszerű bútor, mikro, mosógép (felár!), légkondi (felár!), balkon tengeri kilátás is!

• APOLLO XI. (MONO/2-4, 2. kat. és BILO/2-4 fős)- strand 50 m, nyugati zóna, tágas lakások,
mikro, széf, légkondicionáló. (felár!)

• SOGG. ADRIATICO (MONO/2-4, 2. kat. és BILO/4-5 fős, 3. kat.) - strand 250 m, az központ
közelben, kert, esetenként mikro, légkondicionáló. (felár!)

• GIRASOLE (BILO/4-5 fős, 4. kat.) - strand 100 m, az üdülőhely nyugati szélén, mikro, légkon-
dicionáló. (Girasole és feláras!)

• LEPANTO (BILO/4-5 fős, 4. kat.) - strand 200 m, az üdülőhely nyugati szélén, mikro.
• ITÚ (BILO/2-4, 4-es kat. és TRILO/4-6 fős) - strand 100 m, központi, kert, mikro, légkondi. (felár!)
• LA SALUTE (BILO/2-4, 4- es kat. és TRILO/4-6 fős)- strand 150 m, központi, kert, mikro, lég-

kondicionáló (felár!), széf és mosógép.
• IPIRANGA, CAIPIRA (TRILO/4-6 fős) - strand 150 ill. 250 m, központ közeli, mikro, légkon-

dicionáló (felár!), mosógép- csak Caipira (felár!)
• GOLETTA (TRILO/4-6 fős) - strand 150 m, kert, légkondicionáló. (felár!)

• PLEIADI (TRILO/6 fős) - kisebb, villa jellegű épületek közös udvarral, strand 50 m, keleti zóna
(Caorle felé). Lakások: földszintiek- belépővel vagy kisebb nagyobb kerttel, 1. és 2. emeletiek
különböző méretű erkéllyel vagy terasszal (némelyik kettővel is), mikro, légkondicionáló (felár!).
Egyesek felújított fürdőszobával. Nincs bennük emeletes ágy!
Csoportoknak május hónapban -5% kedvezmény!
Min. 10 db TRILO/4-6 ágyas lakás 7 éjre történő foglalása esetén: 6 fősként 3.900 Ft/fő/hét, 
5 fősként 4.900 Ft/fő/hét, 4 fősként 5.900 Ft/fő/hét. Ingyenes buszparkoló kb. 100 m-re.

Jolly

standard, strand 50-350 m         Árak: Ft/lakás/7éj
TURNUSOK
szombati váltás

VI. 16-ig és IX. 8. után
VI. 16., IX. 1.
VI. 23, 30., VIII. 25.
VII. 7, 14, 21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

MONO
2 fős

1. kat.
44.900
70.900
99.900
119.900
144.900

MONO
3-4 fős
2. kat.
49.900
82.900
124.900
153.900
186.900

3. kat.
61.900
86.900
136.900
165.900
202.900

4. kat.
70.900
94.900
144.900
177.900
215.900

Pleiadi
78.900
107.900
157.900
198.900
240.900

6. kat.
86.900
119.900
177.900
211.900
252.900

BILO
2-4 ill. 5 fős

TRILO
4-6 fős

Az árak tartalmazzák a rezsit. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 45 €/MONO, 55 €/BILO, 65 €/TRILO 
Kaució: 100 €/lakás. Fakultatív (ahol lehetséges): légkondicionáló 35-40-45 €/hét (időszaktól függően), mosógép 30
€/hét. Kisméretű háziállat- előzetes bejelentés mellett- vihető: 35-40-50 €/hét (mérettől függően)

Új!
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Duna Verde

Medencés rezidenciák és kertes villalakások***- Duna Verde
Saját kertes lakások is, grill lehetőséggel!
Nagy lakások is- lekérésre! (3 hálószobás/7-8 főnek, 2-3 szintesek, 2 fürdőszobával)

Standard létesítmények parkosított környezetben, felnőtt- és gyermek medencével (kivéve Villa
Valmarina és Villa Paola), saját parkolóval.
Lakások: villa- vagy sorvilla jellegű épületekben, ill. nagyobb (2-3 emeletes) rezidenciákban. 
Átlagos berendezés, TV (nem sat), esetenként mikro, mosógép, fagyasztós hűtő, légkondicionáló,
balkon vagy kertrész. Részletesen a leírásokban.

Tengerközeli rezidenciák - strand 100-150 m
• MARE (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - strand 150 m, központ 50 m. 4 emeletes liftes rezidencia tenger-

partig nyúló kertben, medencékkel, ping-pong és közös grill lehetőség. Nagy balkonos lakások,
TV, mosógép, légkondicionáló. A Trilo-ban az egyik szobában emeletes ágy! 
Emeletes ágy nélküli típus is- magasabb áron!

• COMETA (Trilo/6 fős) - strand 100 m, 4 emeletes rezidencia tengerpartig húzódó fásított terü-
leten, medencékkel. Tágas lakások széffel és nagy terasszal (némelyik tengeri kilátással).

Villa- és sorvilla lakások - strand 250-400 m
• CALA LUNA (Trilo/6 fős)- stand 300 m, központ 100 m. 3 emeletes rezidencia és sorvilla-

lakások  nagy közös kertben, medencékkel, pingpong, tenisz és grill lehetőséggel. 
Lakások: emeletes ágy nélkül, TV, fagyasztós hűtő, mosógép, légkondicionáló, terasz kilátással a
medencékre és a parkra. Lekérésre Quadrilo/8 fős, 2 szintes, 2 fürdőszobás is- más áron!

• PALOMAR (Trilo/6 fős) - strand 300- 400 m, központ 100 m. Üdülőtelep 2-3 emeletes sorvil-
la lakásokkal, nagy közös kertben, medencékkel. 
Emeleti, balkonos lakások: TV, mosógép, légkondicionáló. Az egyik szobában emeletes ágy! 
Egyéb típusok is- kertes vagy magasabb felszereltséggel ill. emeletes ágy nélkül- más árakon!

• EMANUELE (Trilo/6 ágyas) - üdülőtelep négylakásos villákkal, parkosított környezetben
medencékkel. Strand 400 m. Kétszintes lakások bekerített saját kerttel, az emeleten nagy terasz-
szal. Földszint: nappali 2 fős dívánnyal, emelet: 1x duplaágyas hálószoba + egy kisebb szoba
emeletes ággyal, TV, mosógép, fagyasztós hűtő, légkondicionáló.

• EL PASO (Trilo/6 ágyas) - üdülőtelep központ közelben, strand 250-300 m. 
Sorvillák parkosított környezetben medencékkel, tenisz lehetőség (fizetős!). Háromszintes lakás-
ok bekerített saját kerttel, az emeleten terasszal. Földszint: nappali 2 fős dívánnyal + WC, eme-
let: 2xduplaágyas hálószoba, fürdőszoba, TV, mosógép, fagyasztós hűtő, légkondicionáló.
Quadrilo/7 ágyas, 3 hálószobás lakások is- magasabb áron!

Palomar Cala Luna

DUNA VERDE, ERACLEA MARE
Kertvárosi üdülőhelyek Velence közelében

Medencés rezidenciák**/*** - Eraclea Mare 

Szálláshelyek az üdülőhely különböző részein. Strand: 0-500 m
Standard lakások, egyszerű berendezés, alapfelszereltség, némelyik légkondicionálóval (felár!).
Balkon vagy terasz és parkolóhely tartozik hozzájuk. További jellemzőik a leírásokban! 
Kerti grill lehetőség. (Ginestra, Marco Polo)

• SOTTO IL PINO - tengerparti (50 m), egyemeletes néhány lakásos villa jellegű épület a
fenyőligetben, de közel a központhoz is, saját kert, medence- napozóterasz. 
BILO/4 ill. 5, és TRILO/6 fős típusok, némelyikben mosógép, nem mindhez tartozik terasz!

• PLAZA - többemeletes üdülőház (lift), strand- és központ közelben (250 m), a fenyőliget sze-
gélyén, füvesített udvarral, felnőtt- és gyermek medencével. 
TRILO/4-5 fős nagy balkonos lakások, egyik szobában emeletes ággyal, TV, mosógép. Magasabb
emeletiek tengeri kilátással, vagy emeletes ágy nélkül is kérhetők, de felárral! 

• GINESTRA - kisebb üdülőház, központi elhelyezkedéssel, strand 300 m. Saját medence, kis
napozóterasz. BILO/2-4 fős kétszintes lakások: TV, mosógép, kerti grill tartozik hozzá.

• CALYPSO - kisebb üdülőház az üdülőhely nyugati részén, központ közelben, strand 300 m,
Medence, napozóterasz. BILO/2-4 fős emeleti lakások nagy terasszal, némelyik légkondi (fizetős!) 

• MARCO POLO - újkeletűbb sorházas üdülőtelep, medencével, parkosított területen. 
Strand kb. 500 m. TRILO/4-6 fős lakások, TV, mosógép, légkondicionáló (fizetős!), kiskert grillezővel.

Villalakások*** - Duna Verde

• Villa ROSA - strand 150 m, kétszintes villalakás, Quadrilo/6 ágyas 3 hálószobás. 
Földszint: tágas nappali, hálószoba 2 külön ággyal, emelet: 2xduplaágyas háló, TV, mosógép, lég-
kondicionáló (fizetős!), 2 fürdőszoba, kocsihely.

• Villa VALMARINA - 4 lakásos villa, leírása megegyezik a Villa Rosával, csak 2 hálószobás
apartman, de a nappaliban van egy 2 fős dívány. 

Calypso

Residence Mare

Plaza 

Ginestra Marco Polo

*A VIII. 11- i hét (Ferragosto- ünnep!) +15 % felár ellenében foglalható! Az árak tartalmazzák a rezsit. 
Helyszínen fizetendő a végtakarítás díja:  40 €/Mono- Bilo, 50 €/Trilo. Kaució: 100 €
Fakultatív: légkondicionálás (ahol lehetséges) 6-7-8 €/nap- lakásmérettől függően, strandszerviz 
(1 napernyő+2  nyugágy/lakás) 16 €/nap- tól (szezonfüggő!). 
Kisállat (ahová vihető) 30 €/hét + extra kaució + 100 €!

medencések, strand 0-500 m                    Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

BILO/2- 4 fős
Calypso (2+2)
Plaza (2+2)
Sotto il Pino (3+2)

TRILO/4-5(-6) fős
Calypso (3+2), 
Ginestra (2+3), 
Plaza (2+2+1)
Marco Polo, Sotto 
il Pino (2+2+2)
Rosa (2+2+2)
Valmarina (2+2+2)

IV. 30- VI. 9.,
IX. 1- X. 6.

95.900
109.900
147.900

134.900

153.900

141.900
182.900

VI. 9-16.

116.900
141.900
180.900

165.900

191.900

174.900
248.900

VI. 16, 23, 30., 
VIII. 25.

141.900
167.900
219.900

199.900

232.900

207.900
292.900

VII. 7,14,21,28.,
VIII. 4,11*,18.

194.900
207.900
275.900

250.900

307.900

284.900
385.900

Kat.

B1
B2
B3

C2

C3+

D
C

DUNA VERDE 

•

Kertváros üdülőhelyek egymással szinte összeépülve, Caorle és Jesolo között félúton, Velencétől
egy órányira. Strand: homokos, lassan mélyülő víz (szervezett és sok szabad strandok egyaránt).
Hangulatos mediterrán fenyőligetes ill. parkosított környezet, de minden szolgáltatás megtalálható, ami
a kellemes nyaraláshoz, pihenéshez szükséges: éttermek, pizzeriák, drinkbárok, üzletek, heti piac stb.  

IDŐSZAKOK
szombati 
váltással
V. 12-VI. 16., 
IX. 8- 22.
VI. 16, 23.
VI. 30.
VII. 7, 14, 21, 28. 
VIII. 4.
VIII. 11, 18.
VIII. 25.
IX. 1.

Mare

BILO/2+2
123.900

145.900
207.900
229.900

254.900
192.900
134.900

Palomar

TRILO/4+1
127.900

152.900
210.900
243.900

273.900
196.900
138.900

Mare, 
Cala Luna

TRILO/4+2
152.900

181.900
232.900
269.900

290.900
214.900
167.900

Emanuele

TRILO/4+2
152.900

181.900
273.900
283.900

314.900
225.900
172.900

El Paso

TRILO/4+2
178.900

214.900
280.900
309.900

327.900
265.900
200.900

Cometa

TRILO/4+2 
181.900

218.900
287.900
302.900

323.900
254.900
209.900

Az árak tartalmazzák a rezsit. Helyszínen fizetendő: foglalási díj + végtakarítás 85 €/Bilo, 90 €/Trilo, 125 €/VillaTrilo.
Fakultatív: teniszpálya 3 €/óra. Kisállat előzetes bejelentés mellett vihető! (felár!) Kaució: 150-200 €/lakás  

medencések, strand 150-400 m                Árak: Ft/lakás/7 éjszaka

Új!
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Hangulatos, még csendes, pihenésre alkalmas kis üdülõhely Jesolo szomszédságában, Velencétõl
egy óra távolságra. Jellegzetessége az üdülõfalu és a tenger között húzódó mediterrán fenyõliget
(Pineta), villákkal, bungalótelepekkel, sétautakkal ill. kiépített kerékpárutakkal. 
Stand: szépen kialakított, homokos partszakasz (fizetõs strand), de mellette sok szabad strand is.

ERACLEA MARE
Velence közeli üdülôhely - természeti környezetben

Standard apartmanok II.**/*** - központi üdülőövezet
AKCIÓ! -5% február 28-ig, mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
A lakások főbb jellemzői megegyeznek a Standard apartmanok I. alatt írottakkal.
Az attól eltérő egyedi jellegzetességek az egyes leírásokban! Strand: 200-300 m (lásd a zárójelekben)
Nagy lakások is! (Trilo/7- Rialto, Quadrilo/8 fős- Iseppi)

• GABBIANO (300 m) - kisebb, sorházas épület központ közelben. BILO/2-4 fős- földszinti, felújí-
tott konyha, TV, ventilátor, kis terasz, közös kert.

• PIAVE (200 m) - kisebb épület a fenyőliget szélén. BILO/4 fős- 1-2. emeletiek, minden ágy a háló-
szobában (1 dupla és 2 külön ágy), légkondicionáló. TRILO/6 fős- földszinti (saját kert, nagy terasz,
légkondicionáló) vagy 2. emeleti, ventilátorral és 2 kocsihellyel. TV, mosógép, mindkettőben. 

• RIALTO (250 m) - háromemeletes épület (lift) a központban, BILO/5 fős- nappaliban emeletes
ágy!, hálóban dupla ágy +1 kinyitható ágy, TRILO/6 (-7) fős- egyik hálóban dupla ágy +1 ágy, a
másikban duplaágy + 1 kempingágy, légkondicionáló (csak a 6 fősben), lehet 2 (-3) balkonos is.
TV, mikro, mosógép- mindben. 

• ISEPPI (200 m) - kisebb épület a központban, BILO/6 fős- nappali dupla dívánnyal, hálószoba
dupla ággyal, emeletes ágy a közlekedőben!, 2 balkon, TV, sütő, légkondicionáló, QUADRILO/6-8
fős, 3 hálószobás, nappali 1 (-2) fős dívánnyal, egyik hálószoba 2 ággyal, másik háló 2+1 ággyal,
hálófülke 1 ággyal!, mosógép, légkondicionáló, 1 vagy 2 balkon, 2 kocsihely.

Villalakások I.**/*** - Pineta, strand 50-250 m

Tengerközeli, néhány lakásos villaépületek, árnyas, fenyőligetes környezetben, közös udvarral. 
Strand: 50-250 m. Egyszerű berendezésű, alap felszereltségű lakások, esetenként légkondicionáló-
val (fizetős!). Balkon vagy terasz és parkolóhely tartozik hozzájuk. (kivétel jelezve!) 
A villákban legfeljebb 1-2 db lakás áll rendelkezésre, ezért korai foglalás ajánlott!

• SETTEBELLO - tengerparti üdülőtelep (50 m) fenyőligetes környezetben, egyben központ
közelben. 2-4 lakásos kőházak BILO/2+2 fős (emeletes ágy is!) földszinti vagy emeleti lakásai. 

• SILVIA (B2, C2) - tengerparti (50 m), 1xBILO/4 és 1xTRILO/6 fős lakás, légkondicionálóval. (fizetős!)
• ANGELA (B1 és C1) - BILO/4 és TRILO/5 fős lakások, légkondicionálóval. (fizetős!)
• ADRIANA (C), MONICA (4xC) - egymás mellettiek a fenyőliget szélén, egyben központ

közelben, strand 200 m, TRILO/5 fős lakások légkondicionálóval. (fizetős!)
• VERDE (C3) és BRAYES (C3+) - egymás melletti épületek, a fenyőliget központi részén,

strand 100 m, mindkettőben 4 db TRILO/5 fős lakás, a Brayesben légkondicionálóval (felár!).

Villalakások II.**/*** - Pineta, strand 50-150 m

Strandközeli villalakások (50 m). Alap jellemzőik megegyeznek a Villalakások I. alatt írottakkal.
Figyelem! A lakások beosztása, az ágyak elhelyezkedése és jellege eltérő lehet a szokványostól! 
Jellegzetességeik a leírásokban! 
Nagy lakások is! (Quadrilo/8-10 fős- Villa Paola) Tengeri kilátással is! (Ginepri)
Egy házban több lakás is foglalható! (Tramonto- 4 db,Villa Paola- 4 db, akár 36 főre is!)

• TRAMONTO (BILO/4 és BILO/5-6 fős más áron!) -  strand 150 m, földszinti lakások újszerű
bútorzattal, mosógép, légkondicionáló (fizetős!), kis terasz. 5 fős lakás: nappali 2 fős kanapéágy-
gyal, hálószoba dupla ággyal +1 ágy, 6 fős lakás: nappaliban 2 fős kanapéággyal és egy emele-
tes ágy!, a hálóban dupla ágy, mikro, légkondicionáló (fizetős!). 

• GINEPRI (BILO/5-6 fős) - strand 50 m, kétszintes lakás, földszint: nappali kétszemélyes kana-
péággyal, felújított konyha, mosógép, emelet: előtér- átjáró emeletes ággyal, hálószoba dupla
ággyal, 2 balkon, az egyik tengerre néző. Közös udvar.

• PAOLA (QUADRILO/8 ill.10 fős) - 3 ill. 4 hálószobás lakások  50 m-re a strandtól Lakástípusok:
földszinti 4 hálószobás- 10 ágyas vagy első emeleti 4 hálós ill. 3 hálószobás- 8 ágyas lakások. 
A nappaliban kétszemélyes kanapéágy, a 4 hálósok esetében két szobában is emeletes ágy van!
Két fürdőszoba, nagy balkon vagy terasz, közös udvar, 2 parkolóhely/lakás!

Rialto  Torremora Doge

Paola

Sotto il Pino (rezidencia)Settebello

Az árak tartalmazzák a rezsit. A lakásokat tökéletesen takarítva kell átadni. Nem megfelelő takarítás esetén a vég-
takarítási díj (40 €/Mono és Bilo/4 fős, 50 €/Bilo/5-6 fős, 65 €/Trilo/5-6 fős, 85 €/ Quadrilo/6-8 fős) a kaucióból kerül
levonásra. Kaució: 100 € Légkondicionáló (ahol lehetséges) 35 €/hét.

Standard apartmanok II., strand 200-300 m   Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK 
szombati váltás
Lakásnevek

V. 1- VI. 2., IX. 8- 29.
VI. 2. és IX. 1.
VIII. 25.
VI. 9, 16, 23.
VI. 30, VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4. és 18.
VIII. 11.

BILO
2-4 fős
Piave,

Gabbiano
85.900
95.900
110.900
124.900
166.900
186.900
217.900

BILO
4-6 fős
Rialto,
Iseppi
91.900
99.900
118.900
139.900
176.900
201.900
230.900

TRILO
4-6 fős
Piave 

99.900
114.900
141.900
166.900
193.900
230.900
263.900

TRILO
6 (-7) fős

Rialto

103.900
118.900
145.900
170.900
197.900
234.900
267.900

QUADRILO
6-8 fős
Iseppi

116.900
137.900
157.900
195.900
242.900
269.900
282.900

Standard apartmanok I.**/*** - központi üdülőövezet 
AKCIÓK! 3 éjszaka: A1=BILO/4 fős 66.900 Ft/lakás, B1=TRILO/5 fős 78.900 Ft/lakás,
11 éjszaka: A1=BILO/4 fős 120.900 Ft/lakás, B1=TRILO/5 fős 157.900 Ft/lakás. 
(VI. 9-ig és IX. 1. után) Többhetes akciók! 2 hét -7. 000 Ft, 3 hét -15.000 Ft, 4 hét -21.000 Ft 
(VI. 10-ig és csak meghatározott apartmanokra!) 
Az olasz akciók egymással nem, de az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók!

Szálláshelyek az üdülőhely központi részén. Strand: 250-350 m  
Lakások zömmel 3-4 emeletes házakban (utóbbiak lifttel). Egyszerű berendezés, TV, esetenként
nagy hűtő ill. mosógép, mikro (nem mindben), légkondicionáló- ahol jelezve (fizetős!), balkon vagy
terasz és parkolóhely tartozik hozzájuk. További jellemzőik a leírásokban!
Felújított vagy magasabb felszereltségű lakások is- felárral!  

• DOGE (BILO/4 fős) - egyemeletes villaszerű kis épület, központi, de csendesebb részen. 
A földszinti lakások felújítottak- légkondicionálóval (felár!), az emeletiek balkonosak.

• TORREMORA (BILO/4 és TRILO/6 fős) - központi, strandlejárat közel, nagy hűtő, mosó-
gép, légkondicionáló (felár!)

• K3 (BILO/4 és TRILO/6 fős) - kedvező elhelyezkedésű, központ közeli ház, egyszerű lakások-
kal, kisebb- nagyobb erkéllyel, zömmel légkondicionálóval. (felár!)

• MERIDIANA (BILO/4 és TRILO/6 fős) - a fenyőliget szélén, a standra vivő út mentén.
Némelyik részlegesen felújított és légkondicionálós. (felár!) Változó nagyságú erkély ill. terasz.

• TREVI (BILO/5és TRILO/6 fős) - központi, közel a főstrand felé, 1-2.emeleti lakások, légkon-
dicionálóval (felár!), némelyikben mikró is. 

*A VIII. 11-i hét (Ferragosto- ünnep!) +15% felár ellenében foglalható! Az árak tartalmazzák a rezsit. 
Helyszínen fizetendő a végtakarítás díja: 40 €/Mono- Bilo, 50 €/Trilo. Kaució: 100 €
Fakultatív: légkondicionálás (ahol lehetséges) 6-7-8 €/nap- lakásmérettől függően, strandszerviz 
(1 napernyő+2 nyugágy/lakás) 16 €/nap- tól (szezonfüggő!). 

Standard apartmanok I., strand 250-350 m *Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

BILO/2-5 fős
Torremora (3+1)
Doge (2+2), 
K3 (3+2), 
Meridiana (3+2)
Trevi (3+2)

TRILO/4-6(-7) fős
Torremora (2+3+1)
K3 (3+2+2), 
Torremora (2+2+2)
Trevi (2+2+2)

IV. 30- VI. 9.,
IX. 1- X. 6.

87.900

95.900

109.900

97.900

109.900
134.900

VI. 9-16.

103.900

116.900

141.900

120.900

136.900
165.900

VI. 16, 23, 30., 
VIII. 25.

120.900

141.900

167.900

141.900

159.900
199.900

VII. 7,14,21,28.,
VIII. 4, 11*,18.

170.900

194.900

207.900

188.900

224.900
250.900

Kat.

B

B1

B2

C

C1
C2

Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a Standard apartmanok I. táblázata alatt írottakkal.

Villalakások I., strand 50-250 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

BILO/2-4 fős
Vill. Settebello (2+2),
Angela (2+2)
Silvia (2+2)

TRILO/4-5 (-6) fős
Adriana (2+2+1), 
Monica (2+3), 
Angela (2+2+1)
Silvia (2+3)
Verde (2+3)
Brayes (2+2+2)

IV. 30- VI. 9.,
IX. 1- X. 6.

95.900

109.900

109.900

134.900
143.900
153.900

VI. 9-16.

116.900

141.900

141.900

165.900
173.900
191.900

VI. 16, 23, 30., 
VIII. 25.

141.900

167.900

167.900

199.900
209.900
228.900

VII. 7,14,21,28.,
VIII. 4, 11*,18.

194.900

207.900

224.900

250.900
280.900
317.900

Kat.

B1

B2

C,
C1
C1
C2
C3

C3+

TURNUSOK
szombati váltás
Lakásnevek
V. 1- VI. 2., IX. 8- 29.
VI. 2., IX. 1.
VIII. 25.
VI. 9, 16, 23.
VI. 30., 
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4. és 18.
VIII. 11.

BILO
2-4 fős 

Tramonto
99.900 
112.900
151.900
170.900

217.900
238.900
257.900

TRILO
4-5 (-)6 fős

Ginepri
120.900
132.900
174.900
217.900

278.900
286.900
309.900

TURNUSOK
szombati váltás
Lakásnevek
V. 1- VI.2., IX. 8- 29.
VI. 2., IX. 1.
VI. 9, 16., VIII. 25.
VI. 23.
VI. 30, 
VII. 7, 14, 21.
VII. 28.
VIII. 4, 11, 18.

QUADRILO
8 ill. 10 fős

Paola
124.900- 132.900
153.900- 165.900
207.900- 228.900
257.900- 269.900

344.900- 352.900
365.900- 386.900
386.900- 406.900

Villalakások II., strand 50-150 m                Árak: Ft/lakás/7 éjszaka

Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a Standard apartmanok II. táblázat alatt írottakkal. 
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Basic és standard szállodák**/*** 
Min. 2-3 éjszakára is! Strandszerviz az árban. (min. 3 éj!)
AKCIÓ! -5% a március 31-ig (Sorrento, Arena), mely az Universo max. 10%-os kedvezményével
összevonható! Kiemelt gyermek kedvezmények (3-4. ágyon): -50% 14 évesig, (Edera, Rex, Roby),
1. gyermek ingyenes, 2. gyermek -50% 13. évesig (Sorrento), -50% 12 évesig (Arena, Harry’s).

Egyszerű (2*) vagy komfortosabb (3*) szállodák a sétálóutca mentén vagy annak közelében. 
Szolgáltatások: étterem, terasz- bár, wi-fi (a közösségi terekben), parkoló (limitált vagy fizetős is
lehet!). Medencések is! (Harry’s, American) 
Elhelyezés: 2 ágyas (3-4. ággyal pótágyazható), zuhany/WC-s szobákban.
Szobák: satTV, széf, esetenként minibár, ventilátor vagy légkondicionáló, balkon (jelezve, ha felár
ellenében!). Akár tengeri kilátással is! (Rex, Margherita, American)
Ellátás: félpenzió (kontinentális, vagy bővített reggeli büfé rendszerben, menü- vagy menüválasz-
tásos vacsora- salátabárral). További jellemzők az egyes leírásoknál! 

2-3 csillagosok, strand 30-150 m
• COLONNA 3* - strand 80 m, zömmel felújított szobák wi-fivel, széf, légkondicionáló és

erkély (mind felárral!), parkoló. Csak reggelivel kérhető!
• EDERA - strand 150 m, nyugati zóna (csúszdapark közel), fő- és melléképületben, széf,

mennyezeti ventilátor, wi-fi (az árban), nem minden szoba balkonos (felár!), saját parkoló. 
• REX - strand 30 m, közelmúltban felújított nagyobb szálloda, széf és légkondicionáló (az

árban), részlegesen tengerre néző szobák, parkoló 400 m-re. 
• RUBINO 3* - strand 100 m, keleti zóna, felújított, széf és légkondicionáló. (felár!)
• SORRENTO 3* - strand 50 m, széf, légkondicionáló (fizetős!), ingyenes wi-fi és parkoló. 

4 ágyas szobák nagy gyermek kedvezménnyel!
• INTERNAZIONLE - strand 50 m, felújított, széf, wi-fi (az árban), légkondicionáló (felár!),

nem minden szoba balkonos.(felár!), parkoló.

LIDO DI JESOLO
A ”Dozsék Lidója”, Velencétől egy órányira

Ve len cé tõl mind ös  sze 40 km-re, fi nom ho mok strand já ról és nyüzs gõ strand éle té rõl hí res, 
pa ti nás üdü lõ hely. Strand: nagyon kultúrált, szervezett és szabad strandok váltakoznak. 
Kirándulási lehetõségek: Velence, a lagunák szigetei, Padova, Verona, Garda-tó.
Szórakozás: csúszdapark, vidámpark, go-cart pálya.

Jesolo - tipikus strandok

MiamiPortofino

Carlton medence

Carlton 

CambridgeMargherita 

TURNUSOK
ált. szombati vált.
VI. 16-ig
VI. 16- 30.
VI. 30., 
VII. 7, 14, 21.
VII. 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.
IX. 1.

Colonna*
13.900
13.900

15.900
15.900
21.900
15.900
15.900
15.900

Edera
11.900
17.900

17.900
17.900
22.900
17.900
17.900
11.900

Rex
13.900
17.900

18.900
18.900
22.900
18.900
17.900
13.900

Internaz.
17.900
19.900

19.900
23.900
23.900
19.900
17.900
14.900

Rubino
14.900
16.900

16.900
16.900
24.900
24.900
20.900
16.900

Sorrento
14.900
17.900

21.900
21.900
23.900
23.900
21.900
17.900

2-3 csillagos
standard, strand 30-150 m Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

TURNUSOK
ált. szombati vált.
VI. 30-ig 
és VIII. 25.
VI. 30., VII. 7, 14,
21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.
IX. 1.

Roby

16.900

18.900
23.900
14.900

Arena

15.900

18.900
23.900
13.900

Harry’s

18.900

22.900
22.900
18.900

Margherita

19.900

23.900
27.900
19.900

Speranza

23.900

23.900
27.900
19.900

American

20.900

25.900
29.900
20.900

3 csillagos
standard, strand 30-150 m Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

TURNUSOK
ált. szombati vált.
VI. 16-ig 
VI. 16, 23.
VI. 30., 
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.
IX. 1.

President
14.900
16.900

19.900
23.900
19.900
16.900
16.900

Oceanic
17.900
27.900

22.900
25.900
21.900
17.900
14.900

Vianello
17.900
17.900

20.900
25.900
20.900
20.900
17.900

Bolivar
17.900
19.900

22.900
25.900
25.900
22.900
19.900

Portofino
19.900
19.900

21.900
26.900
21.900
19.900
17.900

Miami
19.900
21.900

24.900
27.900
27.900
24.900
21.900

3 csillagos
medencések, strand 50-150 m Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

TURNUSOK
ált. szombati vált.
VI. 2, 9. 
VI. 16.
VI. 23, 30., VIII. 25.
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11, 18.
IX. 1.

Majestic
26.900
31.900
31.900
34.900
36.900
26.900

Salus
28.900
32.900
32.900
34.900
38.900
32.900

Cambridge
31.900
31.900
36.900
36.900
37.900
31.900

Carlton
31.900
31.900
37.900
37.900
38.900
27.900

Bristol
31.900
31.900
34.900
38.900
39.900
34.900

Le Soleil
26.900
26.900
35.900
38.900
39.900
35.900

4 csillagos
tengerparti, medencések Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

A medencés üdülőszállodákra vonatkozó egyéb tudnivalók! Legnagyobb kedvezmények (3-4 ágyon!): 50 % 14 éves korig (Prersident, Oceanic), 12 éves korig (Bolivar, Miami), 12 évesig (Vianello). 
Felárak (szoba/éj!): légkondicionáló 3.000 Ft- Bolivar, Miami, Oceanic, 2.000 Ft- Vianello, balkon 3.600 Ft/fő/éj (Speranza), oldalról tengerre  2.000 Ft/fő/éj (Salus), szemből tengerre néző 5.400 Ft/fő/éj (Le Soleil), 4.200 Ft/fő/éj
(Majestic), parkoló 2.000Ft/kocsi/nap- Salus. További kedvezmények és felárak: szállodánként változóak- részletesen lekéréskor kerülnek pontosításra! Üdülőhelyi díj/fő/éj (szállodánként változó): ált. 1-1,5-2 €/2-3* és 3-4 €/4*

Medencés üdülőszállodák***/****
Min. 3-5 éjszakára is! Strandszerviz az árban. (min. 3 éj!)
AKCIÓ! -5% a március 31-ig (Bolivar, Miami, Salus, Le Soleil), mely az Universo max. 10%-os ked-
vezményével összevonható! Kiemelt gyermek kedvezmény (3-4. ágyon): -50% 14 éves korig
(President, Oceanic), 12 éves korig (Bolivar, Miami,Vianello)

Standard (3 *) és szinvonalas (4*) szállodák közvetlenül a tengerparton vagy partközelben. 
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, wi-fi, parkoló (esetenként korlátozott!).
Elhelyezés: 2 ágyas (pótágyazható), zuhany/WC- s szobákban.
Szobák: satTV, széf, légkondicionáló, balkon. (jelezve, ahol felár ellenében!)
Ellátás: félpenzió (büfé rendszerű reggeli, menüválasztásos vacsora- salátabárral (kivétel Colonna), 
a Portofino esetén ital is jár a főétkezésekhez. További tudnivalók az egyes szállásleírásoknál!

3 csillagos- strand 50-300 m
• PRESIDENT - strand 100 m, az üdülőhely nyugati szélén, csendes környezetben, széf, légkon-

dicionáló és wi-fi (az árban), zömmel tengerre néző szobák.
• OCEANIC - strand 70 m, sétáló utca közeli, széf, légkondicionáló (az árban), erkély.
• VIANELLO - strand 300 m, keleti zóna, csendesebb környezetben, széf, légkondicionáló

(felár!), erkély, parkoló.
• BOLIVAR - központi, strand 100 m, felújított, mini hűtő, légkondicionáló (felár!).
• PORTOFINO - strand 150 m, széf és légkondicionáló (az árban), a főétkezésekhez 1/4 l bor

és 1/2 l ásványvíz- az árban.
• MIAMI - strand 150 m, felújított, mini hűtő, ingyenes wi-fi, széf, légkondi (előrendelendő- felár!)

4 csillagos- közvetlen tengerparti
• MAJESTIC - kisebb, központi szálloda. Medencék kertes környezetben, parkoló. 

Szobák: mini hűtő, széf (felár!), légkondicionáló, oldalról tengerre néző balkon.
• SALUS - kisebb központi szálloda 20 m-re a strandtól. Classic szobák! 

Tengerre néző erkély felár ellenében! Légkondicionáló az árban, ingyenes wi-fi.
• CAMBRIDGE - központi szálloda, kisebb medencével, garantált parkoló. 

Szobák: mini hűtő, széf, wi-fi és légkondicionáló (az árban), oldalról tengerre néző erkély.
• BRISTOL - központi, fűtött medencékkel. Standard, oldalról tengerre néző szobák: mini hűtő,

széf, légkondicionáló és wi-fi az árban. „Superior” szobák és „Junior Suite” is- felárért!
• CARLTON - minden igényt kielégítő elegáns nagyszálló a keleti zónában. Standard, oldalról

tengerre néző szobák, ingyenes wi-fi, légkondicionáló az árban. Egyéb típusok is- felár ellenében!
• LE SOLEIL - színvonalas nagyszálló az üdülőhely központjában. Standard, oldalról tengerre

néző szobák: mini hűtő, széf és légkondicionáló (az árban), ingyenes wi-fi, garázs (felár!).
Szemből tengerre néző és De Lux panoráma teraszos szobák is- felár ellenében!

3 csillagosok, 30-150 m
• ROBY - strand 150 m, nyugati zóna, csúszdapark közel. Gondosan vezetett kis családi hotel,

wi-fi és légkondicionáló (az árban), erkély.
• HARRY’ S - medencés, strand 150 m, nyugati zóna, a szobákban kis hűtő, széf, légkondicio-

náló (mind fizetős!), erkély- tengerre néző is.
• MARGHERITA - strand 30 m, központi, de csendesebb helyen, közelmúltban felújított szál-

loda, széf, légkondicionáló (az árban), tengerre néző erkély is (felár!).
• SPERANZA - strand 50 m, a sétálóutca mentén, felújított kis szálloda, szép szobák, ingyenes

wi-fi és légkondicionáló (az árban), balkon (felár!).
• AMERICAN - medencés nagyobb szálloda, strand 100 m, légkondicionáló (az árban), tenger-

re néző szobák is!

Legnagyobb kedvezmények (2 teljes árú fizetővel egy szobában): pl. Edera- 3-14 év között -50%, 14 év felett -20%.
Felárak: balkon 1.700 Ft/fő/éj (Firenze, Colonna), 1.300 Ft/fő/éj (Edera), 
légkondicionáló 5 €/szoba/éj (Colonna), wi-fi 2 €/szoba/éj (Colonna).
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Basic és Standard apartmanok**/**+ 
Az ár tartalmazza a strandszervizt!

Egyszerű létesítmények Jesolo viszonylatában kedvező áron! A házak az üdülőhely csendesebb
keleti részén találhatók (kivéve: La Posta). A közelükben is van sétálóutca. 
Strand: 0-300 m. Lakások: alap felszereltségű, általában nem vagy csak részlegesen felújított apart-
manok (lásd a leírásokban), balkon, parkoló. 

• DE CONTI (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - strand 200 m, nagyon egyszerű lakások, némelyik
felújított konyhával vagy fürdőszobával. 1. vagy 2. emeletiek (nincs lift!), TV, széf, mennyeze-
ti ventilátor, balkon. Egyes Bilo típusokban (az alacsonyabb ár!) mind a 4 ágy a hálószobában
van és az egyik emeletes (ez esetben a nappaliban nincs ágy!), mások klasszikus Bilo típusok
(a magasabb ár!), ahol a nappaliban dupla dívány és a hálószobában dupla ágy van. 
A Trilok 3+2+1 ágyasok és nincs közöttük emeletes. 

• ROMEO (Trilo/5 fős) - strand 300 m, hálószobák 3 ill. 2 ággyal, nincs köztük emeletes, a
nappaliban nincs díványágy! Emeleti lakások (nincs lift!), TV, balkon.

• LA POSTA (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - medencés, strand 400 m, nyugati zóna, központi (Piazza
Brescia közel), Bilo/2+2 fős- földszinti kis saját kerttel, Trilo/3+2+1 fős- kétszintes: 1x3
ágyas hálószoba a manzard részen, 1x2 ágyas az első emeleten, nappali egy fős dívánnyal,
balkon, szintenkénet 1-1 fürdőszoba. Minden lakásban van TV.

• DRAGO (Trilo/5 fős) - strand 300 m, a központi üdülőövezetben (Piazza Drago), 1. emeleti
lakás (nincs lift!), standard (+) minőség, hálószoba dupla ággyal + 1 ágy, kisebb szoba két
külön ággyal (a nappaliban nincs fekhely!), TV, széf, fagyasztós hűtő, mosógép, wi-fi, légkon-
dicionáló. Nem tartozik hozzá kocsihely! 
Busszal érkezőknek is ajánlott! (távolsági buszok megállója gyalogsétányira)

LIDO DI JESOLO
A ”Dozsék Lidója”, Velencétől egy órányira

Ve len cé tõl mind ös  sze 40 km-re, fi nom ho mok strand já ról és nyüzs gõ strand éle té rõl hí res, 
pa ti nás üdü lõ hely. Strand: finom homokos (strandszerviz mindenütt az árban). 
Kirándulási lehetõségek: Velence, a lagunák szigetei, Padova, Verona, Garda-tó.
Szórakozás: csúszdapark, vidámpark, go-cart pálya.

Medencés rezidenciák***/***+
AKCIÓK! -10% vagy 5% március 30-ig az egyes létesítményeknél jelzettek szerint, 
melyek az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók!

Standard vagy színvonalasabb lakások felnőtt- és gyermek medencével, Lido di Jesolo csende-
sebb keleti részén. Strand: 0-250 m. Az ár tartalmazza a strandszervizt!
Közelükben is van sétálóutca és megtalálható minden szolgáltatás, ami az üdülőhelyet jellemzi. 
Lakások: többemeletes (liftes) épületekben, balkonnal, kocsihellyel (külön jelezve, ha anélkül, vagy
ha fizetős!). Részletek az egyes lakás leírásokban!

Tengerparti villalakások - strand 0-70 m
AKCIÓ! március 30-ig -5% mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!

Nagy lakások, 3 hálószobával, akár 8-9 főnek!

Közvetlen strandközeli néhány lakásos villa jellegű épületek a központi, zónában. 
Nagy alapterületű 3 hálószobás lakások (ágyak száma és megoszlása a táblázatban). 
Alap felszereltség: némelyikben TV, mosógép, esetleg légkondicionáló vagy 2 fürdőszoba.
Földszintiek terasszal, emeletiek erkéllyel- akár tengeri kilátással, kocsihely. 
Strandszerviz előrendelt- fizetős! Kisebb Bilo és Trilo típusok is - lekérésre!

• TORINO (Mono/4 és Bilo/3+2 fős) - strand 100 m, lakások két háztömbben, alatta üzletek,
recepció. A Mono- ban emeletes ágy is van! *A Bilo esetében a hálószobában 2+1 ágy van.
Parkolási lehetőség a közeli Piazza Torinon vagy fizetős garázs (előrendelendő- felár!).

• RUBINO (Bilo/3+1 fős) - strand 250 m, Piazza Milano közel, kis erkély, a legtöbb lakásban
légkondicionáló (felár!). A nappaliban egy fős dívány, a hálóban 3 fekhely. Parkoló.

• BALI***+ (Bilo/4 és Trilo/4* (-5) ill. 6 fős) - strand 80 m, kisebb épület a Piazza Milano köze-
lében színvonalasabb lakásokkal: satTV, széf és wi-fi (mind feláras!), légkondicionáló (előrende-
lendő- felár!), mosógép (csak Trilo/6 fős), zömmel nagy terasz. A Trilo 4* fősbe + 1 ágy tehető
a nappaliba (felár!) és a 2. szobában emeletes ágy van! Parkoló az árban.

• MEXICO (Bilo/4-5 fős) - közvetlen tengerparti, Piazza Milano közel, hálószoba dupla ággyal,
nappaliból leválasztott hálófülke emeletes ággyal és +1 ágy a nappaliban is, wi-fi (felár!).
Parkolási lehetőség az utcán vagy közeli fizetős parkolóban!

• SEMIRAMIS***+ (Bilo/4 fős) - közvetlen tengerparti, Piazza Milano és Torino között, satTV,
mikró, mosógép, légkondicionáló (előrendelendő- felár!), nagy, tengerre néző balkon! Parkoló.

• PANFILO (Mono/4, Bilo/5 és Trilo/7 fős) - közvetlen tengerparti, keleti zóna (Piazza Torino
közel). Zömmel szemből tengerre néző tágas lakások, nagy terasszal. 
Nagy napozóterasz, ahol a medencék. Kocsihely garázsszinten. (fizetős!)

Bali Semiramis

Mexico 

Villa de Conti Villa Romeo 

Az árak tartalmazzák a rezsit, parkolóhelyet és a strandszervizt. Kaució: 200 € A lakásokat takarítva kell átadni,
ellenkező esetben a végtakarítás díja a kaucióból kerül visszatartásra. Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/éj

basic és standard, strand 300-400 m        Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

BILO/2-3-4 fős
De Conti (4)
De Conti (2+2)
La Posta (2+2)

TRILO/4-5-(6) fős
Romeo (3+2)
De Conti (6)
La Posta (6)
Drago (3+2)

IV. 28- VI. 2.,
IX. 8, 15, 22.

72.900
76.900
82.900

70.900
82.900
92.900
124.900

VI. 2, 9, 16.,
VIII. 25., IX. 1.

99.900
107.900
119.900

99.900
115.900
153.900
155.900

VI. 23, 30.,
VIII. 18.

149.900
157.900
194.900

182.900
194.900
223.900
269.900

VII. 7, 14, 21,
28., VIII. 4.

178.900
186.900
244.900

223.900
236.900
265.900
290.900

VIII. 11.

217.900
227.900
269.900

269.900
290.900
310.900
393.900

TURNUSOK / szombati váltás
V. 19- VI. 16.
VI. 16., IX. 1.
VI. 23., VIII. 25.
VI. 30., VIII. 18.
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.

MONO/2-4 fős
122.900
245.900
185.900
229.900
258.900
287.900

BILO/3+2 fős
182.900
198.900
278.900
240.900
336.900
362.900

TRILO/4-6(-7) fős*
211.900
232.900
384.900
342.900
396.900
441.900

*Trilo más felszereltséggel is- más áron! Az árak tartalmazzák a rezsit. Kaució: 200 €
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. 

Panfilo, tengerparti, medencés Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK / szombati váltás
V. 26- VI. 16., IX. 1.
VI. 16, 23., VIII. 25.
VI. 30.
VII. 7, 14., VIII. 18.
VII. 21, 28.
VIII. 4, 11.

BILO/2-4 fős
185.900
208.900
255.900
302.900
325.900
348.900

TRILO/4* (+1)
208.900
233.900
278.900
325.900
348.900
371.900

TRILO/4-6 fős
255.900
302.900
325.900
371.900
394.900
418.900

*Trilo/4 fős esetén +5 ágy + 25.000 Ft/turnus. Kaució: 200 €
További tudnivalók az 1. táblázat alatt.

Bali, medencés, strand 80 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás

V. 26- VI. 16., IX. 1.
VI. 16, 23., VIII. 25.
VI. 30.
VII. 7, 14., VIII. 18.
VII. 21, 28.
VIII. 4, 11.

*Torino 
MONO
2-4 fős
129.900
148.900
195.900
236.900
255.900
301.900

Torino
BILO

2-4 fős
153.900
171.900
218.900
278.900
301.900
324.900

Rubino
BILO

2-4 fős
162.900
185.900
232.900
278.900
301.900
324.900

Mexico 
BILO

3-5 fős
278.900
324.900
371.900
394.900
417.900
441.900

Semiramis 
BILO

2-4 fős
301.900
348.900
394.900
441.900
487.900
534.900

Az árak tartalmazzák a rezsit és strandszervizt (1 napernyő + 2 nyugágy/lakás). 
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. 
Fakultatív: légkondicionáló 40 €/lakás/hét (Bali, Rubino, Semiramis- előrendelendő!), wi-fi 20 €/lakás/hét (Bali,
Mexico), parkoló 10 €/nap (Torino, Mexico) Kaució: 200 € Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/éj

medencések, strand 0-250 m                                                      Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás
VI. 16.
VI. 23., VIII. 25.
VI. 30.
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
IX. 1.

Chinaglia
3+2+2 fős

193.900
238.900
294.900
328.900
369.900
294.900
130.900

Soraya
4+4+1 fős

186.900
242.900
310.900
346.900
402.900
310.900
137.900

Zenith
3+3+2 fős

193.900
252.900
297.900
328.900
417.900
297.900
156.900

Alba*
3+2+2 fős

204.900
255.900
323.900
342.900
420.900
342.900
169.900

Norma
3+2+1 fős

234.900
290.900
334.900
367.900
443.900
334.900
182.900

*Alba- más felszereltségű is- magasabb áron! Az árak tartalmazzák a rezsit. 
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. Kaució: 200 €
Kötelező strandszerviz: kb. 50 €/hét/egység. Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/éj

villalakások, strand 0-20 m                                                     Árak: Ft/lakás/7 éj

Rubino La Posta

Új!
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ROSOLINA MARE
Kis üdülôhely - természeti környezetben

Sporting Mediterraneo

AcquamarinaSolmare

medencések, strand 400-600 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás

IV. 21- VI. 16., IX. 8.
IX. 1.
VI. 16, 23., VIII. 25.
VI. 30, VII. 7.
VII. 14, 21, 28., 
VIII. 18.
VIII. 4, 11.

BILO
3-4 fős
68.900
87.900
105.900
140.900

159.900
175.000

TRILO
4-5 fős
90.900
107.900
134.900
168.900

192.900
228.900

QUADRILO
4-6-8 fős
135.900
158.900
160.900
222.900

269.900
290.900

Apartman
TRILO/4-6 fős

116.900
120.900
157.900
186.900

203.900
277.900

Villa
TRILO/4+1 fős

145.900
149.900
186.900
220.900

238.900
299.900

Solmare Mediterraneo
medencések, strand 600-900 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák a rezsit és a Solmare esetén a medencehasználatot. Helyszínen fizetendő a végtakarítás 25 €/Bilo
és Trilo, 35 €/Quadrilo. Fakultatív: medencehasználat 25 €/fő/hét (Mediterraneo), légkondicionáló/lakás/hét  25 €/Trilo,
45 €/Quadrilo (Solmare és Mediterraneo) Kaució: 100 €

TURNUSOK
szombati váltás
IV. 21- VI. 15., IX. 8, 15.
IX. 1.
VI. 16, 23., VIII. 25,
VI. 30, VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11, 18.

BILO/3+1fős
76.900
95.900
113.900
162.900
215.900

TRILO/2+2+1 fős
93.900
120.900
161.900
203.900
269.900

Acquamarina
TRILO/4-6 fős

95.900
124.900
166.900
209.900
269.900

Az árakkal kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a 2. táblázat alatt írottakkal.

Sporting

Basic és Standard apartmanok/villalakások**/***                            
AKCIÓ! -5% március 31-ig egész szezonra (Apartmanok, Villalakások), 
vagy -10% az VIII. 18-i turnus árából (Apartmanok és Villák) ill. VI. 23. (Mairen és Lighthause). 
Az olasz akciók egymással nem, de az Universo max. -10%-os kedvezményével összevonhatók!
Lekéréskor több lakás kerül felajánlásra elhelyezkedéssel, névvel, jellemzőkkel és kép illusztrá-
cióval. Az ezek közül kiválasztott, konkrét lakás rendelhető meg.

Szálláslehetőségek az üdülőhely területén elszórtan, központ közelben (apartmanok) vagy a
Pineta övezetben (villalakások). Strand: apartmanok 200-350 m, villalakások 300-900 m.
Lakások: egymástól eltérő jellegzetességekkel, a nagyon egyszerűtől, a magasabb felszereltségűn
keresztül, egészen az újépítésű Rezidenciákig - színvonaluknak megfelelő árakon. (Lásd a leírások!) 
TV (nem mindben!), balkon vagy terasz és parkolóhely tartozik hozzájuk. (Kivétel jelezve!)

• APARTMANOK - 2-3 emeletes épületekben lévő társasházi lakások, általában az üdülőhely
központi részén vagy annak közelében. Bilo A és Trilo C - alacsonyabb árkategóriák, mert pl.
földszintiek (előfordulhat fél- szuterén is!), esetleg terasz nélkül (csak belépővel), kisebb alapte-
rületű helyiségekkel vagy Trilo típus esetén csak 5 fekhellyel ill. a 2. szobában emeletes ággyal.
Bilo B és Trilo D-E - magasabb árkategóriába soroltak,  mert lehetnek partközeli, központibb
vagy újabb építésű házak, nagyobb alapterületű ill. ágyszámú, emeletes ágy nélküli lakásokkal.
Némelyik részlegesen felújított, újszerűbb berendezéssel, esetleg magasabb felszereltséggel
(mosó- ill.  mosogatógép, légkondicionáló- feláras!).

• VILLALAKÁSOK - kisebb, néhánylakásos villa jellegű épületekben lévő apartmanok,
közös udvarral vagy kerttel, kertvárosias környezetben. a fenyőliget (Pineta) szegélyén vagy
annak területén. Távolságuk a központtól lehet 500-900 m is (déli üdülőövezet). 
Gyakori közöttük a földszinti, terasszal vagy udvar résszel (esetenként anélkül!). 
Lehetnek 3 hálószobások is! (D-E árkat.) 

Velencétől kb. 70 km-re délre fekvő kisebb, kertvárosias üdülőhely. 
Strand: 13 km hosszú, széles, finom homokos tengerpart. Jellegzetessége a település és tengerpart
között húzódó mediterrán fenyőliget- sáv, ezért a szálláshelyek lehetnek nem tenger közeliek.
Kirándulási lehetőségek: Chioggia, Padova- Velence, Comacchio- Ferrara, Ravenna- San Marino 

Cond. Pini Villa Debora

Mairen Lighthouse

*-10% a VIII. 18-i turnus árából március 31-ig. Az árakkal kapcsolatos egyéb tudnivalók a 2. ártábla alatt!

standard, strand 200-300 ill. 300-900 m *Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

Apartmanok
Bilo/2-3 (-4)
Bilo/2-4
Trilo/4-6
Trilo/6-7
Trilo/6-8

Villalakások
Bilo/2-4
Bilo/2-4 (-5)
Trilo/4-6
Trilo/6-7
Trilo/6-8

IV.21- VI.16.,
IX. 8,15.

54.900
68.900
76.900
81.900
87.900

68.900
76.900
80.900
87.900
93.900

IX. 1.

66.900
74.900
82.900
95.900
103.900

82.900
95.900
103.900
111.900
120.900

VI. 16, 23.,
VIII. 25.

95.900
108.900
116.900
124.900
137.900

102.900
113.900
123.900
134.900
161.900

VI.30., VII.7,
14, 21, 28.

132.900
145.900
157.900
174.900
186.900

145.900
162.900
176.900
186.900
203.900

VIII. 
4, 11, 18.*

174.900
186.900
207.900
228.900
248.900

207.900
228.900
248.900
257.900
269.900

Ár
kat.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

TURNUSOK
szombati váltás
IV. 21- V. 26.
IX. 1, 8, 15.
V. 26-VI. 23.
VI. 23*, 30., 
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.

BILO/2-4 fős (BA)
103.900
103.900
145.900

207.900
263.900
228.900
165.900

TRILO/4-6 fős (TB)
132.900
136.900
186.900

269.900
360.900
290.900
207.900

Lighthouse
TRILO/4-5 fős (TD)

145.900
207.900
207.900

311.900
386.900
331.900
269.900

*-10% a VI. 23-i turnus árából március 31-ig. Az árak tartalmazzák a rezsit és a kocsihelyet. 
Helyszínen fizetendő a végtakarítás 25 €/Bilo és 35 €/Trilo Kaució: 100 €

Mairen
színvonalas rezidenciák, strand 150 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

Rosolina Mare

Medencés üdülőtelepek és rezidencia***/***+
AKCIÓ! -5% március 31-ig (Sporting és Acquamarina), 
mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható! 
Nagy lakások is! (Solmare- Quadrilo/6-8 fős vagy Sporting- lekérésre!)
Kisebb, sorházas vagy 2-3 emeletes létesítmények medencével, napozóterasszal, zárt kertben, az
üdülőhely különböző részein. Strand: 400-900 m. Lakások: egyszerű, alapfelszereltségű (Sporting,
Acquamarina) vagy színvonalasabb (Solmare, Mediterraneo- villák) átlagos berendezésű apartmanok. TV
(nem mindben!), balkon vagy terasz, parkolóhely tartozik hozzájuk. Felszereltségüket lásd a leírásokban!  

• SPORTING (Bilo/4 és Trilo/6 fős) - stand 400 m, központ 150 m, fás- ligetes környezet, felnőtt-
és külön gyermek medence, játszótér, emeleti vagy földszinti egyszerű lakások balkonnal vagy kis-
kerttel, a Bilo- ban mind a 4 ágy a hálószobában, melyből egy emeletes. 
Quadrilo/5+2 ágyas (3 hálószobás) típus is- lekérésre. (magasabb ár!)

• ACQUAMARINA (Trilo/6 fős) - strand 500 m, központ közelben, újszerűbb 3 emeletes, liftes
lakótömb (Rezidencia), mely egy nagyméretű medencét ölel körül (gyermek rész is).
Egyik szobában sincs emeletes ágy.       

• SOLMARE (Bilo/4, Trilo/6 és Quadrilo/7-8 fős) - színvonalas, újépítésű sorházas épületegyüttes,
melyet a fenyőliget vesz körül. Középen nagy medence (gyermek résszel). Strand 900 m, központ
300 m. A Quadrilo típusok lehetnek 6-7-8 fősek, két- és háromszintesek (55-65-80 m2), a legfelső
szint mindig manzard, 1 vagy 2 fürdőszoba, légkondicionáló. (felár!)

• MEDITERRANEO (Trilo/6 fős) - stand 600 m, központ közel (150 m), újszerűbb létesítmény nagy-
méretű medence gyermek résszel.  A Rezidencia lakásai balkonosak a Villalakások kétszintesek kiskert-
tel, grillezővel, 2 erkély. A lakásokban TV, mosógép, légkondicionáló (felár!), nincs emeletes ágy.

• REZIDENCIÁK - tengerközelben. 
Színvonalas, újépítésű szálláshelyek, modern berendezésű, jól felszerelt lakásokkal: TV, légkon-
diconáló, mosógép, balkon vagy terasz, garázs ill. kocsihely. Lehetnek földszintiek is saját udvarral-
kerttel. Mairen- strand 150 m, központ 250 m, a Trilo-ban az egyik szobában emeltes ágy van!
Lighthouse- strand 200 m, központ 500 m, mosogatógép és mikró is és nincs benne emeletes ágy.      

Új!



Basic apartmanok** - Lido Adriano

• GIOTTO, TERESA - strand 150-300 m 
Csoportoknak is ajánlott! (több lakás egy házon belül)
Partközeli egyszerű szálláshelyek kicsi, csendes, még kiépülőben lévő üdülőhelyen, 
híres műemlékvárosok közelében. (Ravenna 10 km, Bologna-Ferrara ill. San Marino 1 órányira)
Szolgáltatások: lift (csak Teresa), parkoló. Központ, bevásárló helyek 600-900 m-re.
Lakások: tágas, két hálószobás egyszerű berendezésű, alap felszereltségű apartmanok, TV,
mosógép (csak Teresa), balkon (akár kettő is- Giotto). 
A Giotto egyik hálószobájában- emeletes ágy vagy keskenyebb dupla ágy van!
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Tengerközeli rezidenciák*** - Porto Garibaldi, Lido Estensi
Min. 4 éj (turnuson belül) ill. 10 éj is foglalható! (V. 19- VII. 21. és VIII. 25- IX. 29.)
AKCIÓ! 14 éj = 13 éj árán (VI. 23- VIII. 25.)! Tengerre néző vagy földszinti kiskertes lakások is!

Jobb színvonalú, újszerű rezidenciák csendes üdülőövezetben. Strand: 50-150 m. Háromemeletes
épületek (nincs lift!), recepció, közös kert, grill lehetőség, kerékpárbérlés. Ingyenes, biztonságos (de
nem őrzött!) parkolási lehetőség az épületek mellett. A közelben éttermek, pizzériák, bevásárló helyek
300-500 m-re. Lakások: újszerű bútorzat, kisebb-nagyobb erkély, ill. kiskert (ha földszinti). 
TV, széf és wi-fi mindben, mikro és ventilátor (csak Doria I), némelyikben mosógép is. (fizetős!)
• DORIA I.* (Lido Estensi) - strand 150 m, 20 lakásos épület, csendes környezetben, földszinti ill.

1-3. emeleti lakások: BILO/2-4 fős (29 m2) - hálószoba dupla ággyal, nappali 2 fős dívánnyal,
TRILO/4-5 fős* (39 m2) - hálószoba dupla ággyal, másik kisebb méretű hálószoba emeletes ággyal
(kivéve 3. emeleti), nappali egy fős dívánnyal, mikro, ventilátor, 2 erkély.

• DORIA II. (Porto Garibaldi) -  tengerparti (50 m), csak a parti út választja el a strandtól, 27 lakás-
os épület, földszinti és emeleti lakások: BILO/2-4 fős (27 m2) - hálószoba dupla ággyal, nappali 2 fős
dívánnyal, TRILO/4-6 fős (32 m2) - hálószoba dupla ággyal, másik kisebb méretű hálószoba emele-
tes ággyal, nappali 1-2 fős dívánnyal, balkon (majdnem mind tengerre néző), vagy kiskert.

Sajátos hangulatú, zsúfoltságmentes, kertvárosias üdülőhelyek látnivalókban gazdag környe-
zetben. A Comacchiotól Ravennáig húzódó mintegy 30 km hosszú partszakasz üdülőhelyei szinte
egymásba érő települések. Némelyik jellegzetessége a part mentén húzódó hangulatos mediterrán
fenyőliget sáv. Strandja széles, finom homokos, sok szabadstrand. 

COMACCHIOI- ÉS RAVENNAI LIDÓK
Kertvárosi üdülôhelyek - természeti környezetben

Logonovo
villa

Le Terrazze

Villa Praya
medencés 
villalakás

Sirena Doria I.

TURNUSOK
szombati váltás
V. 19, 26., 
IX. 8, 15.
VI. 2, 9, 16.,  IX. 1.
VI. 23, 30.

BILO 
2-4 fős
107.900

133.900
165.900

TRILO 
4-6 fős
130.900

162.900
197.900

BILO 
2-4 fős
188.900

246.900
275.900

TRILO 
4-6 fős
226.900

290.900
319.900

Doria I-II., strand 50-150 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Villa minta

Giotto Teresa

TURNUSOK
szombati váltás
OLCSÓ HETEK!
V. 19, 26.
VI. 2, 9.
VI. 16, 23.
IX. 1.
IX. 8, 15, 22.

Giotto
49.900
65.900
86.900
83.900
57.900

Teresa
57.900
82.900
103.900
94.900
70.900

TURNUSOK
szombati váltás
FŐSZEZON
VI. 30., VIII. 25.
VII. 7, 14, 21.
VII. 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.

Giotto
115.900
132.900
140.900
248.900
182.900

Teresa
132.900
148.900
157.900
290.900
198.900

TRILO
4-6 fős

Az árak tartalmazzák a rezsit és a parkolást. A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kau-
cióból kerül visszatartásra! Kaució: 50 € Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/éj Kisállat- előzetes bejelentés mellett- ingyen vihető!

Giotto, Teresa, strand 150-300 m  Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás
IV. 21 - VI. 9.
IX. 1- X. 13.
VI. 9, 16.
VI. 23, 30., VII. 28!
VII. 7, 14, 21.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.

Apt/Bilo/4
86 900
90 900
124 900
145 900
186 900
244 900
190 900
120 900

Villa/Trilo/6
127 900
136 900
165 900
186 900
240 900
327 900
269 900
165 900

Le Terrazze
114 900
119 900
145 900
186 900
236 900
290 900
248 900
138 900

Sirena
118 900
124 900
165 900
207 900
236 900
298 900
248 900
159 900

Logonovo
122 900
128 900
145 900
186 900
236 900
323 900
257 900
161 900

Medencés TRILO/6 fős- rezidencia/villa

Az árak tartalmazzák a rezsit. Kaució: 100 € Üdülőhelyi dj: 0,50 €/fő/éj (12 éves kor fölött). A lakásokat takarítva kell átad-
ni, máskülönben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra (45 €). Kisállat előzetes bejelentés mellett vihető! (15 €/hét)

Apartmanok, villalakások, 
és újabb építésű Rezidenciák**/*** - Lido di Spina
Min. 2 éjszakára is - meghatározott árakon! (IV. 21- VI.15. és IX. 3- X. 13. között, kötetlen érkezéssel)
AKCIÓK! -5% helyi előfoglalási II. 28-ig min. 7 éjre, akciós főszezoni hét VII. 28. nagyon jó áron,
kéthetes akció -20% (VI. 9-ig és VIII. 18. után), ill. -10% (VI. 16- VIII. 4. között). 
A helyi akciók egymással nem, de az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók!
Lekéréskor több lakás kerül felajánlásra névvel és jellemzőkkel, amiből választani lehet.
Nagy villalakások is! (Quadrilo/8 fős, lekérésre- más áron!)

• APARTMANOK (Mono/3, Bilo/4-5 és Trilo/4-6 fős) - standard lakások többemeletes épüle-
tekben az üdülőhely területén elszórtan, 300-900 m-re a parttól, változó távolságra a központtól.
Medencés apartmanok is! pl. Res. Miami (Bilo/2-4 fős) - kétemeletes sorházas épület a fenyő-
ligetben, parkosított környezetben, kis medencével, strand 400-500 m, központ 100 m, 1-2. eme-
leti lakások (nincs lift!), TV, balkon, kocsihely az épülettel szemben (nem őrzött!), vagy Res.
Athena- 3 emeletes, part 700 m, központ 400 m, lakások a Miamiéhoz hasonló jellemzőkkel. 

• VILLALAKÁSOK (Bilo/4-5 és Trilo/4-6 fős, lekérésre Quadrilo/8 fős is!) - 4-6 lakásos villa-
épületek standard lakásai csendes, fenyőligetes környezetben az üdülőhely területén elszórtan,
300-800 m-re a parttól, központ 400-500 m. Medencés villák is! pl. Ville Playa Bianca, Ville
Swimming v. hasonlók (Trilo/4-6 fős), egyemeletes villaépületek parkosított környezetben,
strand 700-800 m, központ 400-500 m.

• LOGONOVO VILLÁK (Trilo/4-6 fős) - villanegyed strandközelben (150-300 m), csendes,
fenyőligetes környezetben, de központ közelben (sétálóutca 100-200 m). Régebbi építésű, egy-
emeletes 4 lakásos házak, földszinti vagy 1. emeleti standard lakásokkal (55 m2). Átlagos bútor-
zat, nappaliban kanapéágy, egyik hálószoba dupla ágy, a másikban emeletes ágy is (2+1 főre),
TV, mosógép. A földszintiekhez kis terasz ill. udvarrész tartozik, az emeleten erkély. Saját parkoló.

Újabb építésű Rezidenciák
• LE TERRAZZE (TRILO/4-6 fős) - újabb építésű kisebb rezidencia, fenyőligetes környezetben,

strand 400 m, bevásárló helyek 500 m. Földszinti vagy 1-2. emeleti lakások, újszerű bútorzat,
nappaliban kihúzható kanapéágy, egyik hálószoba dupla ággyal, a másik kisebben emeletes ágy
is (2+1 főre), nagy terasz saját grillezővel + egy kisebb erkély (a földszintiek + udvarrésszel
is!), TV, mosógép, parkoló az udvarban.

• SIRENA (Trilo/4-6 fős) - tengerközeli (50 m).
Újépítésű rezidencia, központi, a sétálóutca közelében (100 m). Tágas lakások (50 m2), modern
berendezés, TV, mosógép, fagyasztós hűtő, sütő, mikró, légkondícionáló. 
A hálókban nincs emeletes ágy, wi-fi, nagy terasz (némelyik tengeri kilátással), kocsihely.

TURNUSOK
szombati váltás
IV. 21 - VI. 9.
IX. 1- X. 13.
VI. 9, 16.
VI. 23, 30., VII. 28!
VII. 7, 14, 21.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.

MONO/2-3 fős
57 900
65 900
91 900
101 900
145 900
190 900
120 900
80 900

BILO/4 fős
61 900
70 900
99 900
114 900
153 900
215 900
149 900
87 900

TRILO/6 fős
72 900
80 900
107 000
132 900
170 900
238 900
165 900
103 900

BILO/4 fős
78 900
86 900
107 900
136 900
188 900
257 900
170 900
114 900

TRILO/6 fős
90 900
98 900
124 900
145 900
197 900
269 900
199 900
120 900

Apartman Villalakás
apartmanok, villalakások, rezidenciák Árak: Ft/lakás/7 éj

* Doria I. esetén a TRILO feláras: + 6.000Ft/lakás/hét. Az árak tartalmazzák a rezsit! (ami korábban külön fizetendő volt)
Helyszínen fizetendő: végtakarítás 50 €/lakás. Fakultatív: strandszerviz (egy napernyő+2 nyugágy) 55 €/lakás/hét.  
Nincs üdülőhelyi díj! Kisállat- előzetes bejelentés mellett- vihető. (35 €/hét) Kaució: 100 €

TRILO
4-6 fős

TURNUSOK
szombati váltás
VII. 7, 14, 21, 28., 
VIII. 25.
VIII. 4. és 18.
VIII. 11.

Új!
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A Rimini és környéki tengerpartok a jó strandokon kívül Olaszország legtöbb szórakozási lehe-
tőségével rendelkeznek. Az olasz Adria legnagyobb tengeri Akváriuma delfin show-val és
Hajómúzeum (Cattolica), Delfinárium és Csúszdapark (Riccione), tematikus-és kaland parkok: Italia
in Miniatura (Viserba), Fiabilandia, Mirabilandia (Rimini), Ferrari múzeum stb.

RIMINI ZÓNA 
Kisebb nagyobb üdülőhelyek- műemléki környezetben

Comfort és színvonalas rezidenciák***/****

A zónára jellemző standard üdülőházak (3*) vagy tengerparti rezidenciák (3*-4*) medencével is,
Rimini különböző övezeteiben vagy attól délre Riccione, Cattolica üdülőhelyeken. 
Lakások: TV (nem mind Sat), légkondi, wi-fi (lehet feláras!), széf és mikró (nem mindenütt!), balkon. 
A nagyobb komfortot biztosítja, hogy az ár tartalmazza az ágyneműt huzattal. (kivétel jelezve!)
Részletek a leírásokban. Lakástípus jelölések/ágyszám: A= Mono, B=Bilo, C=Trilo
Reggeli kérhető! (Margherita, T2, Noha Suite, - felár!). 
Parkoló esetenként korlátozott vagy fizetős ált. 5-12 €/nap (előrendelendő!) 

• CARIOCA - OLCSÓ! Viserba (észak- Rimini), strand 10 m, tágas lakások nagy balkonnal, wi-fi és
légkondicionáló. Mono/4 és Bilo/5 fős is- magasabb áron!

• CALDERONE - Torre Pedrera (észak- Rimini), medencés, strand 150 m, széf, wi-fi, légkondicio-
náló, parkoló. A Bilo- Trilok 2 balkonosak, utóbbiban az egyik hálóban emeletes ágy van!

• LUGANO - Marina Centro, strand 100 m, tágas, szépen berendezett lakások, mikro, légkondicio-
náló, wi-fi (felár!), parkoló (férőhely függvényében).

További lehetőségek is hasonló és még kedvező árú szálláshelyeken, mint pl.
• AURIGA - Rivazzurra (dél- Rimini), strand 50 m, légkondicionáló, ingyenes wi-fi, parkoló 7 €/nap.
• RIVIERA - Marina Centro, strand 100 m, zsetonos mosoda, légkondicionáló, ingyenes wi-fi, 

parkoló (felár!).

• GIARDINO - tengerparti AKCIÓ! 14 =10 éj csak Bilo/4 fős, VI. 9-ig és IX. 1. után.
Vasárnapi váltással is! Reggeli és főétkezések kérhetők. (felár!) 
Közvetlen tengerparti apartmanház-medencével, csendes környezetben. 
Stand: közvetlenül a létesítmény előtt, szervezett strand (strandszerviz előre biztosítva!).
Szolgáltatások: medence, kert- napozóterasz, zsetonos mosoda, kerékpárbérlés. Reggeliző- snack
bár ill. gyorsétterem az épület földszintjén. Lakások: ledTVsat, széf, mikró, wi-fi, légkondicionáló
(felár!), balkon. MONO/2-3 fős (30 m2)- leválasztott hálórész, balkon tengeri kilátással, BILO/4 fős
(40 m2)- hálószoba 2 ággyal, nappali  dívánnyal, TRILO/6 fős (55 m2)- emeletes ágy nélkül. 
Klubkártya ellenében (kötelező!): ágynemű huzattal, wi-fi, animáció, üdvözlő ital, zenés est, udvari
kocsihely, strandszerviz, -10% kedvezmény a helyi snack-bárban történő fogyasztásból. 

Standard rezidenciák  
Tengerparti, medencés és villalakások*** - Bellaria (Észak- Rimini)

AKCIÓK! 14 = 7 éj árán (V. 12- VI. 9. és IX. 1- 22.), 
VIII. 18-i turnusra -7.000 Ft engedmény március 31-ig! Strandszerviz az árban!
Az árak február 28-ig érvényesek, utána kereslet- kínálat függvényében változhatnak!

• PARADISO, ANGEL - Bellaria déli üdülőövezetében, kisebb- nagyobb épületek központ
közelben, strand 150 ill. 500 m. Lakások: modern berendezés, TV, fagyasztós hűtő, széf, bal-
kon, parkoló. Az Angel újépítésű, ahol zsetenos mosoda isüzemel.

• CASA DEL SOLE, Las Vegas, Kennedy, Mediterraneo és hasonlók
Bellaria központi övezetében, közvetlenül a strandsáv mögött épült többemeletes apartman-
házak, sétálóutca 50-250 m-re. Átlagos berendezésű és felszereltségű lakások: TV, fagyasztós
hűtő, mikró, mosógép, kisebb- nagyobb erkély tengeri kilátással, parkoló (kivéve: Kennedy,
Mediterraneo –ahol férőhely függvényében!) vagy garázs (felár!).
BILO/4(+1) fős- hálóban 2+2 ágy, az egyik emeletes, a nappaliban 1 fős dívány, 
TRILO/4+2+1 fős-hálószoba 2+2 ággyal, az egyik emeletes!, a másikban 2 külön ágy, 
nappali 1 fős dívánnyal. TRILO/7 fős lakások is- felár ellenében! (Casa del Sole, Las Vegas)

TURNUSOK
szombati váltás
IV. 1- VI. 19. és IX. 9. után
VI. 9, 16.
VI. 23, 30.
VII. 7, 14, 21, 28., VIII. 4.
VIII. 25.
IX. 1.

MONO
2 -3* fős

93.900- 123.900
111.900- 167.900
182.900- 220.900
205.900- 254.900
167.900- 186.900
93.900- 130.900

BILO
4 -5* fős

149.900- 167.900
216.900- 242.900
269.900- 298.900
298.900- 328.900
242.900- 280.900
149.900- 167.900

TRILO
4-5-6 (-7*) fős

242.900- 261.900
317.900- 354.900
392.900- 448.900
429.900- 485.900
373.900- 448.900
280.900- 317.900

*A Mono és Bilo típusban a magasabb ár +1 ágyat ill. a Trilo esetében nagyobb alapterületű lakást jelöl. Kaució: 150 €
**VIII. 11, 18., csúcsszezoni hetek- lekérésre, magasabb árakon! Az ár tartalmazza: rezsi, ágynemű huzattal és törölköző
(heti váltás), wi-fi, medence- jacuzzi, kerékpár és edzőterem használat, kocsihely. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 25
€/Mono, 30 €/Bilo, 50 €/Trilo, 70 €/Trilo plus. Fakultatív: légkondicionálás 25 €/Mono, 35 €/Bilo, 50 €/Trilo/hét. 

Margherita, medencés, strand 30 m **Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati v. vasárnapi váltás
VI. 9-ig és IX. 8. után
VI. 9., IX. 1.
VI. 16, 23., VIII. 25.
VI. 30, VII. 7.
VII. 14, 21, 28.
VIII. 4. és 18.

MONO © Suit
2-3 fős
145.900
182.900
238.900
283.900
336.900
392.900

BILO (B) Superior
2-4 (-5) fős 

149.900
186.900
240.900
290.900
339.900
392.900

TRILO (A) Superior
4-6 (-7) fős 

194.900
231.900
291.900
354.900
447.900
485.900

Helyszínen fizetendő: kötelező klubkártya (lakás/hét)  50 € VI. 30-ig és IX. 2. után, 80 €/főszezon. 
A lakásokat takarítva kell átadni, vagy választható a végtakarítás 50 €/Mono- Bilo, 70 €/Trilo. Kaució: 150 €
Fakultatív: pótágy- Bilo/5. és Trilo/7. ágy 100 €/ágy/hét, légkondicionálás 50 €/lakás/hét, őrzött kocsihely/hét 20 €, 
70 €/ha garázs (előrendelendők!), szemből tengerre néző ill. 2 balkonos lakás felár 20% felár.

Giardino, tengerparti, medencés Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombattól
T2

Noha Suite

típ.

A2
B4
B4

V. 19- VI. 15.

162.900
214.900
252.900

VI. 16, 
23, 30.
205.900
317.900
390.900

VII. 7, 14, 
21, 28.
281.900
425.900
503.900

VIII. 4, 11,
18, 25.
336.900
519.900
551.900

IX. 1- 29.

173.900
224.900
245.900

medencések, strand 50 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák: rezsi, végtakarítás, ágynemű huzattal és törölköző, valamint (ahol van): medence használat,
légkondiconáló és wi-fi. Felárak: parkoló/kocsi/nap 9 €/T2, 10 €/Noha Suite, reggeli (fő/nap): 5 €/T2, 7 €/Noha Suite,
strandszerviz 15 €/nap/T2. Kaució: 100 €/Mono, 200 €/Bilo és 300 €/Trilo

Noha Suite Residence T2 

• MARGHERITA 3* - Cattolica, strand 30 m
AKCIÓ! -5% április 30-ig a VI. 30-ig és IX. 1. utáni turnusokra, 
mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!      
Étkezési lehetőség! (gazdag büfé reggeli- felár ellenében!)
Nagy lakások is! (7 ágyas, 2 fürdőszobás, panoráma terasszal- felárért!)
Felújított, medencés apartmanház Cattolica központjában, sétálóutca közelben, de mégis csen-
des környezetben. Strand: 30 m-re. Szolgáltatások: drinkbár (reggeli és napközbeni snack lehető-
ség), medence- jacuzzi, kert- napozóterasz, zsetonos mosoda, gyermek animáció, kerékpárbérlés,
fitness terem, parkoló. Jól felszerelt apartmanok: fagyasztós hűtő, mikró, wi-fi, ledTV sat, széf,
légkondicionáló (felár!), balkon. 2 fürdőszobás és tengerre néző balkon- felár ellenében!

TURNUSOK*
szombattól
Carioca

TURNUSOK*
szombattól
Calderone

TURNUSOK
szombattól
Lugano

Típ

A2
B4
Típ

B4
C6
Típ

A2
B4
C6

VI. 23

161.900
227.900
VI. 16-ig

178.900
232.900

VI. 9, 16.,
VIII. 25.
142.900
212.900
281.900

VII. 7, 14.

178.900
252.900

VI. 16, 23., 
VIII. 25.
194.900
258.900

VI. 23, 30., 
VII. 7, 14, 21.

208.900
292.900
384.900

VII. 21.
VIII. 18.
190.900
248.900
VI. 30.,

VII. 7, 14.
258.900
333.900
VII. 28.

217.900
301.900
441.900

VII. 28, 
VIII. 4.
207.900
302.900

VII. 21, 28.

276.900
350.900

VIII. 4, 11.

256.900
380.900
502.900

VIII. 25. 
IX. 1.

88.900
138.900

VIII. 
11, 18.
333.900
427.900
VIII. 18.

222.900
305.900
445.900

standard, strand 10-150 m      Árak: Ft/lakás/7 éj

* Calderone VIII. 4. és Carioca VIII. 11. csúcsszezoni dátumok- csak lekérésre, más árakon!
Az árak tartalmazzák a rezsit (légkondicionáló incl.) és az ágyneműt huzattal. 
Helyszínen fizetendő: végtakarítás- Carioca és Lugnano 30 €/Mono, 50 €/Bilo és 60 €/Trilo A Calderonben a lakásokat
takarítva kell átadni! Fakultatív: garázs 5 €/nap/Lugano 
Kaució: 100 €/Carioca, 200 €/Calderone és Lugano.

TURNUSOK
szombati  váltás
IV. 1- VI. 19., 
VIII. 25- IX. 29.
VI. 9- 30.
VI. 30- VII. 28.
VII. 28- VIII. 4.,  VIII. 18.*
VIII. 4, 11.

BILO/4-5 fős
141.900

171.900
235.000
280.900
317.900

Trilo/6 fős
179.900

205.900
272.900
317.900
365.900

BILO/4-5 fős
141.900

186.900
253.900
298.900
336.900

Trilo/6 (-7) fős
179.900

224.900
310.900
336.900
373.900

* A VIII. 18. turnus árából -7.000 Ft március 31-ig. Az árak tartalmazzák a rezsit. Kaució: 100 €
A lakásokat takarítva kell átadni vagy végtakarítás kérhető (50 €/lakás). Fakultatív: kocsihely (ahol nem biztosított)
vagy garázs 35-40 €/hét (előrendelendő!), pótágy 80 €/hét, 2 fürdőszobás lakás +15%.

Paradiso, Angel Casa del Sole stb.
tengerparti ill. a strand 400 m Árak: Ft/lakás/7éj

Rainbow Casa del Sole

Cattolica

Noha Suite MargheritaGiardino

• T2 Hotel/Residence 4* - Miramare (dél- Rimini), strand 50 m. Újépítésű rezidencia, szép,
modern lakások tengeri kilátással, széf, légkondicionáló, ingyenes wi-fi, parkoló (felár!).

• NOHA SUITE***Sup. - Riccione, színvonalas tengerparti létesítmény (50 m) medencével,
Hall, recepció, drinkbár, reggelizőhely. Oldalról tengerre néző nagy balkonos elegáns lakások, széf,
mikró, légkondicionáló, wi-fi, parkoló (felár!).

Új!



Rimini- Riccione nyüzsgő üdülőhelyek, több km hosszú sétálóutcával. Déli folytatásuk Cattolica és
Gabicce Mare kisebb, csendesebb, sziklás partszakaszokkal is. Közelükben San Marino és híres
műemlék városok. Pesaro szintén nagy üdülőhely, történelmi óvárossal, ahonnan további érdekes
kirándulási lehetőségek. (Gradara, Urbino, Loreto). Strand: homokos, tipikus olasz strandélettel. 

RIMINITŐL PESAROIG
Változatos partok az arany homoktól a sziklásig

Tengerparti medencés szállodák*** - Pesaro (Rimini 30 km)
Elő-utószezonban akár 3-5 éjre is! 
OLCSÓ árak félpenzióval! AKCIÓK! akár április 30-ig (Perticari)
Kiemelt gyermek kedvezmény akár 10 éves korig ingyenes ill. 15 évesig 50% (Leonardo) 
Válogatásunk csak néhány kiragadott példa, további lehetőség is hasonló árakon. 
Szálloda árak félpenzióval- a jobb hasáb alján! 

• LEONARDO DA VINCI
AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Jelentős gyermek kedvezmények: akár 10 éves korig ingyenes ill. 15 évesig 50%
Kisebb „OLCSÓ” szálloda, közvetlenül a stranddal érintkező kis medencével. Étterem, drinkbár, 
wi-fi a közösségi terekben. Egyszerű berendezésű szobák, satTV, széf, minibár, légkondicionáló
(felár!), balkon. (tengerre néző- felárral!) Büfé rendszerű reggeli, menüválasztásos vacsora.

• MAJESTIC
AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max.10%-os kedvezményével összevonható!
Kedvezmény: 2 felnőtt + 2 gyermek 15 év alatt = 3 teljes árat fizet!  
Közvetlen tengerparti, csendesebb környezetben. Tengerre néző étterem, nagy medence, saját
parkoló. Standard szobák: TV, széf, minibár, balkon (oldalról- vagy szemből tengerre néző- felárral!)
Büfé rendszerű reggeli, menü vacsora.

• BELLEVUE
Min. 3 éjszakára is- egész szezonban, kötetlen érkezéssel!
Tengerre néző minden szoba és légkondicionáló az árban!
Tengerparti, medencés szálloda. Étterem, drinkbár, parkoló (felár!). 
Standard szobák: satTV, széf, minibár, légkondicionáló, balkon- valamennyi tengerre néző.  
Büfé rendszerű reggeli, menüválasztásos vacsora.

• PERTICARI
Egész évben foglalható, akár 3 éjre is! (elő- utószezonban)
AKCIÓ! -5% április 30-ig, mely az Universo max.10%-os kedvezményével összevonható!
Jelentős gyermek kedvezmény: 7 évesig -50%, 7-12 év között -30%
Tengerre néző minden szoba és légkondicionáló az árban!
Tengerparti nemrégiben felújított szálloda, sétatávolságra a történelmi városközponttól. 
Tengerre néző étterem, drinkbár, tengerparti medence, kis jacuzzi, animáció, gyermekjátékok, garázs
(felár!). Standard szobák: satTV, széf, minibár, légkondicionáló, balkon- valamennyi tengeri kilátással. 
Büfé rendszerű reggeli, menüválasztásos vacsora.

Tengerparti 
és medencés szállodák***/**** - Rimini, Cattolica, Gabiccie Mare
Min. 3- 5 éjre is! (kivéve főszezon) 
All inclusive- olasz módra: ital a főétkezésekhez és strandszerviz az árban. (felárral!)
Színvonalas vagy felújított szállodák, étterem, drinkbár, felnőtt- és gyermek medence, wi-fi, 
kocsihely (garázs- felár ellenében!) 
Elhelyezés: 2 ágyas (pótágyazható) zuhany/WC-s szobák, satTV , széf, légkondicionáló (felár!).
Ellátás: büfé rendszerű reggeli, menüválasztásos vacsora, saláta és desszert bár (ha félpenzió).
További jellemzők az egyes szállodáknál!

• GALLIA PALACE, AMBASSADOR 4* - Rimini Marina Centro. Jellegzetes nagyszállok
Rimini központi üdülő övezetében, a több km hosszú sétálóutca közelében. Standard (alap) szobák,
TV- vel, széf, minibár, légkondicionáló- mind feláras, balkon (ha tengerre néző- felárral!).

• NAPOLEON - Gabiccie Mare, közvetlen tengerparti, központi (sétálóutca közel), tetőmedence-
jacuzzival, kis erkélyek (oldalról vagy szemből tengerre nézőek- felárral!), mini hűtő és légkondicio-
nálás (előrendelendő- felár!).

• GABBIANO - Cattolica, strand 50 m, központi- a sétálóutca mentén, részlegesen fedett meden-
ce, szobák tengeri kilátással, hidromasszázs zuhanyzós vagy kádas fürdőszobák.

• CORMORAN 4* - Cattolica, tengerparti (strand 20 m), színvonalas szálloda, olimpiai méretű
medencével- trambulinnal, hidromasszázs, napozóterasz pálmás környezetben, panoráma étterem,
fittnes, teniszpálya. Szép, modern szobák, nagy balkonnal, tengeri kilátással.

IDŐSZAKOK
szombati váltás
VI. 16-ig és IX. 1.*
VI. 16, 23. és VIII. 25.*
VI. 30, VII. 7*, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11, *18.

Leonardo
OLCSÓ
12.900
13.900
15.900
21.900

Majestic

12.900
15.900
18.900
22.900

Bellevue

20.900
25.900
23.900
27.900

Perticari*

17.900
20.900
20.900
31.900

* Perticari- időpontok a táblázatban szereplőtől eltérő árakon (fő/éj): IX. 1., 20.900 Ft, VIII. 25. és VII. 7., 24.900 Ft, VIII. 18.,
olcsó! 26.900 Ft. Legnagyobb gyermek kedvezmények (2 teljes árú fizető mellett, 3-4. ágyon):  Leonardo- 10 évesig
ingyenes, 10-15 évesig -50%,  Majestic- 11 évesig 50%, 11-15 év között 30%, a többiről érdeklődjön irodánkban!
Felárak: Leonardo- légkondicionáló 5 €/szoba/éj (helyszínen!), Majestic- tengerre néző balkon 1.100 Ft/fő/éj- oldalról,
2.100 Ft/fő/éj- szemből, Perticari- garázs 8 €/nap.

AKCIÓK és leírások a bal hasáb tetején!
Pesaro- 3* tengerparti, medencések Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

Miranda Perticari 

Standard szállodák**/*** - Rimini zóna és Riccione 
AKCIÓ! Hosszú lejáratú előfoglalási (akár május 31-ig), melyek az Universo max. 10%-os 
kedvezményével összevonhatók! Min. 3-4-5 éjre is*! (ált. főszezon kivételével)
CSOPORTNAK (min. 20-25 főtől) nagyon kedvezményes árak!

Kedvező árú, kisebb „alap” szállodák Rimini különböző üdülő övezeteiben és Riccionában. 
Válogatásunk csak néhány kiragadott példa! Számos további, színvonalasabb szálloda, 
akár medencések is- magasabb árakon! Kérje ajánlatunkat! Strand: 0-400 m

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, lift, wi-fi általában csak a közösségi terekben és széf a recep-
ción. (lehetnek fizetősek- lásd leírások!)
Elhelyezés: 2 ágyas (pótágyazható) zuhany/WC-s egyszerű szobákban, TV (nem mind Sat), bal-
kon. (ha feláras jelezve!)  Amennyiben van a szobában széf, mini hűtőszekrény (üres!) és légkon-
dicionáló- lehetnek felárasak is! Parkolóhely zömmel korlátozott vagy bérelhető- feláras!
Ellátás: büfé rendszerű reggeli, 3 fogásos fix menü- vagy menüválasztásos vacsora, saláta ill.
esetenként desszert bár. (ajánlattételkor pontosításra kerülnek!)
A konkrétabb jellemzők az egyes szállodáknál!

AKCIÓ! -10% május 31-ig
• AMICA - Marebello, strand 200 m, wi-fi, légkondicionáló (6 €/nap), fix menű vacsora 

(víz és1/4 l bor/fő az árban), ingyenes parkoló. 
• ANETTA - Marina Centro, strand 400 m, sétálóutca 200 m, Óváros 3 km, légkondicionáló, 

mini hűtő és parkoló. (előrendelendő, felár!) 
• BUSIGNANI - Rivabella, strand 200 m, mini hűtő (3 €/nap), saját parkoló. AKCIÓ! csak -5%!
• SAN MARTINO - Riccione, strand 100 m, wi-fi, balkon (lekérésre!), kis hűtő (5 €/nap). 

AKCIÓ! -10% május 4-ig
• ORLOW - Bellariva, strand 250 m, széf, légkondicionáló (5 €/szoba/éj), mini hűtő (5 €/nap), 

wi-fi (3 €/nap), fizetős parkoló. 
• VILLA DEL BAGNINO - Marebello, strand 250 m, széf, légkondicionáló (5 €/szoba/éj), 

wi-fi, balkon. Nincs saját parkolója!
• CRISS - Rivabella, strand 100 m, fix menü vacsora (ásványvíz és ¼ l bor/fő az árban!), széf,

légkondicionáló, wi-fi, parkoló (3 €/nap). AKCIÓ! csak -5% és csak április 30-ig!

AKCIÓ! -5% március 31-ig
• REALE - Bellariva, strand 200 m, fix menü vacsora, széf, légkondicionáló, wi-fi, mini hűtő (5

€/nap), parkoló (5 €/nap). 7=6 éj árán VI. 23-ig!
• GIN - Viserba, tengerparti, a vacsorákhoz ásványvíz és ¼ l bor/fő, légkondicionáló, széf, 

wi-fi, mini hűtő (5 €/szoba/éj), oldalról tengerre néző balkon.
• IDEAL - Torre Pedrera, tengerparti, légkondicionáló (4 €/szoba/éj), tengerre néző balkon. 

(felár 6 €/szoba/éj)

TURNUSOK
szombati váltás

VI. 16-ig, IX. 1. után
VI. 16.
VI. 23.
VI. 30., 
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.

Amica,
Bagnino

7.900
7.900
7.900

9.900
13.900
9.900
8.900

San
Martino

7.900
7.900
7.900

10.900
13.900
10.900
8.900

Orlow

8.900
8.900
8.900

9.900
13.900
9.900
8.900

Reale,
Cris

8.900
9.900
9.900

11.900
13.900
11.900
8.900

Anetta,
Busignani

8.900
9.900
10.900

10.900
14.900
10.900
10.900

Gin,
Ideal
9.900
10.900
11.900

12.900
16.900
13.900
9.900

* 7 éjnél rövidebb tartózkodás esetén 5.000 Ft/foglalási költség fizetendő! Felárak a szálloda leírásokban!
Gyermek kedvezmények: szállodánként változók- ajánlattételkor kerülnek pontosításra! 

2 csillag 3 csillag

IDŐSZAKOK
szombati váltás
VI. 16-ig és IX. 1. után
VI. 16- VII. 7.
VII. 7- VIII. 4., VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4, 11, 18.

Gallia
Palace
16.900
20.900
22.900
29.900

IDŐSZAKOK
szombati váltás
VI. 16-ig és VIII. 25. után
VI. 16- VII. 7.
VII. 7- VIII. 4., VIII. 18- 25.
VIII. 4, 11.

Ambassador

17.900
21.900
23.900
29.900

Kedvezmények: 6 évesig 50%, 6-12 év között -20%, 12 év felett -10% 
Felárak: tengerre néző balkon (oldalról ill. szemből) 3.500- 4.500 Ft/fő/éj - Gallia Palace, 4.500- 6.500 Ft/fő/éj 
- Ambassador, félpenzió 4.600 Ft/fő/nap. Kaució: 100 € (Ambassador)

Rimini, 4* tengerpartiak                       Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK
szombati váltás
VI. 16-ig és IX. 1. után
VI. 16- VII. 7.
VII. 7- VIII. 4., VIII. 18- IX. 1.
VIII. 4, 11.

Napoleon

17.900
21.900
23.900
29.900

IDŐSZAKOK
szombati váltás
VI. 16-ig és VIII. 25. után
VI. 16- VII. 7.
VII. 7- VIII. 4., VIII. 18- 25.
VIII. 4, 11.

Gabbiano,
Cormoran

18.900
22.900
24.900
30.900

Kedvezmények: 6 évesig -50%, 6-12 év között -30%, 12 év felett -20%. Felárak: Napoleon- tengerre néző balkon
1.900- 3.900 Ft/fő/éj (oldalról ill. szemből), légkondicionáló 1.300 Ft/szoba/éj,  teljes ellátás 2.000 Ft/fő/éj.
All inclusive- olasz módra: strandszerviz + ital a főétkezésekhez: 4.900 Ft/fő/nap (valamennyi szállodában)
Helyszínen fizetendő: üdülőhelyi díj  1,- €/3 csill. ill. 1,5 €/4 csill./fő/nap 

Gabiccie, Cattolica- 3-4* tengerparti, medencések Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval
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OLCSÓ! Rimini- Riccione, strand 0-400 m Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval

Napoleon

Gabbiano
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Delfini
TURNUSOK
szombati váltás

VI. 16, IX. 1.
VI. 23.
VI. 30, VII. 7.
VII. 14.
VII. 21, 28.
VIII. 4.
VIII. 11.
VIII. 18. 

classic
137.900
158.900
193.900
218.900
249.900
313.900
348.900
281.900

comfort
161.900
179.900
232.900
260.900
302.900
369.900
408.900
334.900

classic
126.900
147.900
207.900
218.900
232.900
313.900
348.900
264.900

comfort
151.900
168.900
246.900
260.900
274.900
369.900
408.900
316.900

classic
165.900
189.900
267.900
281.900
295.900
398.900
454.900
324.900

comfort
197.900
221.900
316.900
227.900
341.900
458.900
514.900
384.900

Az árak tartalmazzák a rezsit (incl. légkondicionálás), wi-fi a közösségi terekben és medencehasználat. 
A lakásokat takarítva kell átadni  ellenkező esetben kifizettetik a végtakarítást. ( 40 €/lakás). Kaució: 150 €
Comfort ár = „csomag” ajánlat: az ár tartalmazza - ágynemű huzattal, wi-fi a lakásban, végtakarítás, 
kocsihely és strandszerviz az árban. Fakultatív (a Classic ár esetében): wi-fi a lakásban (felár!), végtakarítás 40 €, 
parkoló 30-50-70 €/hét, strandszerviz  (1. soron!) 50-75-100 €/hét (szezon függő!). 
Liberty szálloda rendszerben: félpenzió + a comfort szolgáltatások kb. 10.000 Ft/lakás/éj felár! (szezonfüggő!)
Üdülőhelyi díj: 0,70 €/fő (14 év fölött és csak VII- VIII. hóban)

Liberty
BILO/2-4 fős

I Delfini
BILO/2-4 fős TRILO/4-6 fős

Tengerközeli medencés rezidenciák *** - Cupra Marittima 
AKCIÓ! -10% április 30-ig (VI. 30-ig és IX. 1. utáni turnusokra), 
melyek az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók! 
Min. 3 éjre is! 49.900 Ft/Bilo és 62.900 Ft/Trilo (VI. 16-ig és IX. 1. után)
Színvonalas, újabb építésű szálláshelyek tengeri kilátással! (I Delfini- csak Trilo)
A „comfort” csomag tartalmazza az ágyneműt huzattal, wi-fi, parkoló és a strandszerviz.
Szálloda rendszerben is foglalható! (Liberty- félpenzióval)
Vonattal érkezőknek is ajánlott. (Vasútállomás a közelben!) 

• LIBERTY - újépítésű létesítmény 150 m-re a parttól, az üdülőhely központjában, hall- recepció-
val, wi-fi, kis étterem, kert, parkoló (fizetős!). Használhatja a mellette lévő I Delfini medencéjét. 
Szép, modern berendezésű lakások, satTV, széf, mosó- és mosogatógép, légkondicionáló 
(classic- felár!), balkon. Szálloda rendszerben is foglalható! (felár!)

• I DELFINI - újépítésű medencés rezidencia, 100 m-re a parttól, központ közelben. 
Tetőmedence napozóterasszal, csodálatos kilátással az Óvárosra és a tengerre, wi-fi, parkoló
(fizetős!) Lakások: felújítottak, szépen berendezettek, satTV, széf, mosó- és mosogatógép,  
légkondicionáló (classic- felár!), balkon (tengerre néző is- csak Trilo!).

Kisebb villaszerű vagy nagyobb szálloda jellegű épületekben lévő szálláshelyek, pálmás és más dús
mediterrán vegetációjú környezetben Cupra Marittima és San Benedetto del Tronto üdülőhelyeken.
Standard vagy újszerűbb (Comfort és Superior), átlagos vagy annál jobban felszerelt lakások.
Részletesen az egyes szállásleírásokban!
Ajánlatunk minden lakástípusból a legkedvezőbbet tartalmazza. 
Más lakástípusok is lehetségesek, más áron!
Egyéb közeli üdülőhelyeken mint pl. Grottamare, Alba Adriatica,
további apartmanok és szállodák is foglalhatók. Kérje ajánlatunkat!

Liberty

San Benedetto del Tronto és környéke a közép- adriai legfelkapottabb üdülő övezete. 
A Pálmák Riviérájának is nevezik, mert jellegzetessége a part mentén húzódó pálmaliget sáv. 
Strand: széles, finom homokos, pálmasétányokkal, nyüzsgő strandélettel.
Ritka természeti környezet, látnivalókban gazdag hátország és Róma is könnyen elérhető (200 km).

ANCONA ÉS PESCARA KÖZÖTT
Különleges tengerpartok: a Pálmák Riviérája

Cupra MarittimaSan Benedetto del Tronto
pálmasétány

Színvonalas, tengerparti
medencés rezidenciák***Sup/**** - San Benedetto

• OLTREMARE (B4b=Bilo/4  és C6c=Trilo/6 fős) - színvonalas, újépítésű létesítmény, strand
50 m, felnőtt- és gyermekmedence. A lakásokban satTV, széf, mosó- mosogatógép, légkondicio-
náló (felár!), wi-fi (3 €/óra), nagy teraszok- zömmel tengeri kilátással, pakoló (felár!). 
Más típusok is: B4a és B5 fős- magasabb árakon!

• MICHELANGELO (B4=Bilo/4 és A6=Trilo/6 fős) - újszerű rezidencia a tengerparti pálma-
sétány mentén, recepció, drinkbár, medence- napozóterasz, strandszerviz és kocsihely az árban.
Tágas lakások: satTV, széf, mosó- és mosogatógép, légkondicionáló (felár!), wi-fi (3 €/óra), 
parkoló az árban. B5 tengerre néző balkonos is- felárral! (29.000 Ft/lakás/hét)

Michelangelo

Riviera 

Oltremare

Standard és Comfort rezidenciák*** - San Benedetto

• „MARE” apartmanok (Bilo/4, Trilo/6 fős) - un. „típus” apartmanok, max. 200 m-re a
stradtól, zömmel kertvárosi környezetben. Standard lakások: átlagos berendezés, alap felsze-
reltség, a TRILO/5 fősben az egyik szobában emeletes ágy van, kocsihely. (felár!) 
A ház neve, leírása és pontos elhelyezkedése már ajánlattételkor megadásra kerül!

• IL CIELO (Mono/2-3 és Bilo/4 fős) - strand 100 m, kisebb, villaszerű épület, széf, mosógép,
nagy balkon, parkoló. (utóbbi csak a Bilo- hoz biztosított!)

• CALA LUNA (Bilo/4 fős- basic és manzard) - strand 50 m, kisebb épület. A lakásokban
széf és légkondicionáló, oldalról tengerre néző balkon, parkoló. (felár!) C4a- szemből tengerre
néző és Cala Luna Suites - felújított lakások- magasabb áron!

• PEROTTI (Bilo/4 fős) - strand 100 m, szállodaszerű épület, a lakásokban mosó- és moso-
gatógép, légkondicionáló (nem mindben!), nagy balkon- tengeri kilátással is, parkoló.

• RIVIERA (Trilo/5 fős, nincs emeletes ágy!) -  központi, tengerparti (50 m), szállodaszerű
épület, tágas (70 m2) felújított lakások, széf, balkon tengeri kilátással, parkoló.

• BREZZA DI MARE (Bilo és Trilo/6 fős) - közvetlen tengerparti, újabb építésű rezidencia,
saját kerttel, tágas lakások (a Trilo 60 m2, az egyik szobában emeletes ágy!), széf, mosógép,
wi-fi, nagy balkon- tengeri kilátással is, garázshely az árban. Trilo/7 fős is- magasabb áron!

Perotti

VI. 16., 
IX. 1.

94.900

109.900
117.900
129.900
137.900
137.900

133.900
153.900
188.900

VI. 23.,
VIII. 25.

125.900

133.900
153.900
145.900
172.900
168.900

164.900
188.900
216.900

VI. 30.

157.900

168.900
184.900
176.900
208.900
216.900

200.900
224.900
302.900

VII. 7, 14, 
21, 28.,
VIII. 18.

200.900

212.900
243.900
302.900
267.900
275.900

247.900
298.900
322.900

VIII. 4.

224.900

243.900
275.900
255.900
306.900
314.900

283.900
334.900
365.900

VIII. 11.

263.900

283.900
314.900
302.900
353.900
353.900

330.900
389.900
385.900

Standard és Comfort rezidenciák, strand 0-200 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

MONO/2-3 fős
Il Cielo

BILO/2-4 fős
Mare
Il Cielo
Perotti
Cala Luna
Brezza di Mare

TRILO/5-6 fős
Mare
Riviera
Brezza di Mare

Típ
/fő

D3

C4
C4
C4
C4b
B4

A6
A6

C1-6 
Az árak tartalmazzák a rezsit és a végtakarítást (kivéve: Brezza di Mare). Kaució: 100 €
Fakultatív (ahol azt jelezzük): légkondicionálás 40 €/lakás/hét, parkoló 50 €/kocsi/hét, TV 20 €/hét.
Kedvezményes strandszerviz (heti árak): 40-50 €/elő- utószezon,60-70 €/középszezon, 80 €/főszezon.
Kisállat- ahová vihető- előzetes bejelentés mellett: 50 €/hét

Cala Luna Il Cielo

TURNUSOK
szombati váltás
Oltremare

típ.

B4b
C6c

VI. 16., 

121.900
176.900

VI. 23. 
IX. 1.

149.900
231.900

VI. 30.,
VIII. 25.
200.900
322.900

VII. 28.

235.900
373.900

VIII. 4.,
VIII. 18.
302.900
440.900

VIII. 11.

369.900
535.900

TURNUSOK
szombati váltás
Michelangelo

típ.

B4
A6

VI. 23.

196.900
275.900

VIII. 25.

221.900
306.900

VI. 30.

271.900
393.900

VII. 7, 14,
21, 28.
283.900
415.900

VIII. 4., 
VIII. 18.
353.900
491.900

VIII. 11.

452.900
629.900

Az árak tartalmazzák a rezsit és a Michelangelo esetén a strandszervizt is.
Helyszínen fizetendő: végtakarítás (Oltremare - Michelangelo) 40-45 €/Bilo, 50 €/Trilo. Kaució: 100 €
Fakultatív: légkondicionálás 40 €/lakás/hét, parkoló 50 €/hét/Oltremare.

tengerparti, medencések Árak: Ft/lakás/7 éj

Liberty és Delfini, strand 50-150 m Árak: Ft/lakás/7 éj
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Alábbiakban a legkedvezőbb ajánlatainkból találnak válogatást.
Számos további lehetőség is a Garganoi-félszigettől délre fekvő híres üdülőhelyeken is, 
mint Bari, Ostuni, Lecce környékén ill. a Tarantoi- öböl partján: Gallipoli, Porto Cesareo stb.
Belső Pugliában: tipikus vidéki szálláshelyek- farmházak foglalása (Trulli, Masserie). 
Repülőtéri és kikötői transzferek biztosítása (Bari, Brindisi).
Programszervezés, kirándulások (akár 2 főtől is rendelhetők!).
Csoportoknak nagyon kedvezményes árak! Kérje ajánlatunkat!

Gallo La Giara kőház minta

Medencés szállodák és üdülőház

• IL BELVEDERE*** - OLCSÓ! Vieste kb. 2 km
Strandszerviz az árban! Nincs kötött turnusváltás. (kivéve VII. 5-19.)
Évszázados olivaligetes környezetben épült modern üdülőház- nagyon kedvező áron! 
Szolgáltatások: reggelizőhely, snack bár, wi-fi (a hallban), teniszpálya, kerékpárbérlés, parkoló.
Ingyenes minibusz a strandra és Viestébe. (meghatározott időpontokban!)
Strand: finom homokos, 1.500 m-re, ingyenes minibusz a strandra és Viestébe. (meghatározott
időpontokban!). Szobák: „Standard”  2 (-3) ágyas, egyszerű, de modern berendezés, lcdTV, wi-fi,
széf, légkondicionáló, balkon tengeri kilátással. Olcsóbb „Economy” és drágább „Superior” szobák
is, utóbbi mini hűtővel. Ellátás: kontinentális rendszerű reggeli

• PELLEGRINO PALACE**** - Vieste kb. 1,5 km
Strandszerviz az árban! (VI. 1- IX. 20.)
Tipikus délies hangulatú kis szálloda. Strand: 300 m-re, széles, finom homokos öböl, kilátás-
sal Vieste hófehér városára. Szolgáltatások: reggelizőhely/étterem/drinkbár, wi-fi (a hallban), fel-
nőtt- és gyermek medence, napozóterasz, mediterrán kert, teniszpálya, animáció (VI. 10- IX. 9.),
parkoló, minibusz a strandra. Szobák: 2 (-3) ágyas egyszerű, de modern berendezés, lcdTV,
légkondicionáló, széf, balkon (tengeri kilátással is). 
Ellátás: büfé rendszerű reggeli (fakultatív főétkezések- felár ellenében!)

• OASI CLUB Hotel/Residence**** - Vieste kb. 1,5 km
Strandszerviz az árban!
Színvonalas létesítmény a híres cukorsüves sziklás Pizzomunno-öböl közelében.
Strand: 200 m-re. Szolgáltatások: étterem, medence, animáció (VI.10- IX.10.), parkoló, strand-
szerviz az árban. Minibusz a strandra és Viestébe. (meghatározott időpontokban!)
Szobák vagy apartmanok: modern, hangulatos, szépen berendezett 2 ágyas szobák balkonnal,
vagy 2-3-4. ágyas kerti villák konyhás apartmanjai (férőhely függvényében!)- szálloda rendszerben,
TV, wi-fi, széf, légkondicionáló. Ellátás: félpenzió (teljes ellátás is- felár ellenében!)

Medencés 
rezidencia és tengerparti üdülőtelep*** - Vieste közel

• GALLO - Peschici és Vieste közötti partszakasz
AKCIÓ! 2 hét foglalása esetén -10% kedvezmény (VII. 7-ig és VIII. 25. után), 
mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Viestétől 6 km-re lévő családi üzemeltetésű kis rezidencia, bekerített területen. 
Strand: 800 m-re, ingyenes strandbusz (meghatározott időpontokban!)  
Szolgáltatások: felnőtt- és gyermek medence, napozóterasz, főszezonban pizzéria, drinkbár, kis
bolt, ping- pong, kerti grillhely, parkoló.                                                                                                        
Lakások: egyszerű, alapfelszereltségű apartmanok több épületben, balkon vagy belépő terasz. 
MONO/3-4 fős - magasföldszinti, a melléképületekben, duplaágy és egy emeletes ágy, 
míg az emeletes épületekben (földszint vagy 1-2. emelet) 
BILO/4 (-5) fős - duplaágy és 1 emeletes ágy, TRILO/4-6 fős- az egyik szobában duplaágy, 
a másikban 2 külön ágy, nappaliban dupla dívány. (7. ágy is- felár ellenében!) 

• LA GIARA - Vieste 4 km
AKCIÓ! -10% március 31-ig történő foglalás esetén, mely az Universo  max. 10%-os kedvez-
ményével összevonható! Strandszerviz az árban! (VII. 8-ig és VIII. 26. után!)
Csoportoknak jelentős kedvezmény! (már 20 főtől) Kirándulások szervezése!
Közvetlen tengerparti, domboldalba húzódó jól felszerelt medencés üdülőtelep (Villaggio),
mediterrán fenyőligetes környezetben, kilátással a közeli Viestére.
Strand: 0-300 m, saját strand, szabad- és fizetős részekkel. 
Szolgáltatások: felnőtt- és gyermek medence, strand étterem/pizzéria, drinkbár, szupermarket,
sportpályák, animáció, wi-fi zóna, zsetonos mosoda, parkolóhely.
Lakások: egyszerű sorházas kő- építmények (Villino) komfortos mini apartmanjai az üdülőtelep
magasabban fekvő részein (300-400 m a strandtól), légkondicionáló, kis veranda. 
BILO/2 ill. 3-4 fős (kb. 35 m2) - hálószoba dupla ággyal, nappali dupla dívánnyal, 
TRILO/4-6 fős (kb. 50 m2) - két hálószoba dupla ágyakkal, nappali dupla dívánnyal.

A Garganoi-félsziget legszebb tengerparti szakaszain lévő szálláshelyek. 
Strand: finom homokos öblök, festői sziklaszirtekkel- nyúlványokkal körülölelve, kristálytiszta víz. Az
„álomöblök”, hófehér sziklák és tengeri barlangok sokasága különleges fürdőélményt kínál, de a környék
is egyedi látnivalókat nyújt: tipikus dél- olasz kisvárosok, Alberobello (Trulli), San Giovanni Rotondo stb.

OLASZ DÉL: PUGLIA
Különleges tengerpartok: Garganoi-félsziget, Vieste közel

Oasi Club kerti villa Pellegrino Palace

Vieste látképe 
a  Pellegrino Palace strandjáról

Tipikus part La Giara medence és partok

TURNUSOK
vasárnapi váltás!
VI. 1-23., 
IX. 1- 15.
VI. 23- VII. 7.,
VIII. 25- IX. 1.
VII. 7- 28.

VII. 28- VIII. 4.,
VIII. 18-25.
VIII. 4- 18.

standard
R-vel
8.900

9.900

12.900

16.900

19.900

Belvedere 3*
TURNUSOK
vasárnapi váltás
V. 27- VI. 17., 
IX. 9- 22.
VI. 17- VII. 1.,
IX. 2- 9.
VII. 1- 15.

VII. 15- 29., 
VIII. 26- IX. 2.  
VII. 29- VIII. 5., 
VIII. 19- 26.

standard
R- vel
14.900

18.900

22.900

26.900

30.000

Pellegrino Palace 4*
TURNUSOK
vasárnapi váltás!
VI. 2- 16.

VI. 16- 23., 
IX. 1- 15.
VI. 23- 30., 
VIII. 25- IX. 1.
VI. 30- VII. 22.

VII. 21- VIII. 4.,
VIII. 18- 25.

comfort
FP- val
21.900

23.900

24.900

32.900

36.900

Oasi Club 4*
300 ill. 1.500 m-re a strandtól Árak: Ft/fő/éj- ellátással

Magánapartmanok*** - Vieste   
AKCIÓ! 2 hét foglalása esetén -10% kedvezmény (VI. 30-ig és IX. 1. után).

Elő- utószezonban rövidebb tartózkodásra is (kapacitás függő!).

Újépítésű társasáházak Vieste óvárosától 600 m-re. 
Strand: 200 m, a híres Lungomare Europa menti öböl, szabad és szervezett strandokkal.
Lakások: modern, minden komforttal ellátott elegáns apartmanok, TV, sütő, mosógép, légkondi-
cionáló, ingyenes wi-fi, kisebb nagyobb erkély, kocsihely tartozik hozzájuk. 
Mono/2 és 3-4 fős, Bilo/2-4 fős lakások tengeri kilátással, Bilo/2-4 fős Superior, utolsó emeleti-
nagy tengerre néző terasszal. A Bilok 5-6. ággyal pótágyazhatók.(felár!)

TURNUSOK- szombati váltás
V. 20- VI. 16.,  VIII. 25- IX. 22.
VI. 16- VII. 7.
VII. 7- 21.
VII. 21- VIII. 28.
VII. 28- VIII. 4., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

MONO/2 (-3) fős
70.900
101.900
126.900
163.900
173.900
225.900

BILO/4 ill. 5 fős
97.900- 101.900
119.900- 128.900
142.900- 149.900
192.900- 205.900
202.900- 215.900
265.900- 281.900

TRILO/4-6 (-7) fős
119.900
167.900
194.900
246.900
277.900
395.900

Az árak tartalmazzák: rezsi, parkolás, medence használat. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 35 €/lakóegység 

Gallo, strand 800 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Belvedere: az ár tartalmazza- reggeli, sportpályák és billiárd használat, parkoló, standszerviz, strandbusz, 
kedvezmények- gyermek (3. ágyon) 6 évesig ingyenes, 6-14 évesig -50%, felnőtt pótágy -30%. 
Pellegrino Palace: az ár tartalmazza a reggelit és a strandszervizt, fél- vagy teljes panziós ellátás felár +4.000 Ft/fő/egy étke-
zés (min. 7 éj esetén!), kedvezmények- gyermek (3. ágyon) 4-12 évesig -50%, 12-18. év között -30%, felnőtt pótágy -20%. 
Oasi Club: az ár tartalmazza-  strandszerviz, animáció (VI. 10- IX. 10), teljes ellátás felár +4.000 Ft/fő/egy étkezés (minden
szezonban), kedvezmények (3-4. ágyon): 7 évesig- ingyenes, 7-13 év között -50%, felnőtt pótágyon -10%. 

TURNUSOK- szombati
IV. 1- V. 26., IX. 15- X. 31.
V. 26- VI. 30., IX. 1- 15.
VI. 30- VII. 28., VIII. 25- XI. 1.
VII. 28- VIII. 4., VIII. 18- 25.
VIII. 4, 11.

MONO/2 fős
61.900
90.900
122.900
194.900
254.900

MONO/3-4 fős
76.900
105.900
136.900
209.900
269.900

BILO/4 (-6) fős
105.900
134.900
165.900
238.900
298.900

Magánapartmanok, strand 200 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák: ágynemű huzattal, wi-fi, mosógép és légkondicionáló használat, parkoló. 
Helyszínen fizetendők: rezsi 35 €/lakás/hét, végtakarítás 50 €/lakás.  

TURNUSOK- vasárnapi váltás
V. 27- VI. 3., IX. 2- 23.
VI. 3- 24., VIII. 26- IX. 2.
VI. 24- VII. 8.
VII. 8- VIII. 5.
VIII. 5, 12, 19.

BILO/2 fős
70.900
103.900
176.900
186.900
348.900

BILO/3-4 fős
90.900
124.900
165.900
227.900
398.900

TRILO/4-6 fős
111.900
136.900
207.900
290.900
447.900

La Giara, strand 0-300 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák: rezsi, parkolás, strandszerviz (utóbbi csak VII. 8-ig és VIII. 26. után!)
Helyszínen fizetendők: végtakarítás 40 €/lakóegység, klubkártya (VI. 17- IX. 2. között)  22 €/felnőtt, 10 €/gyermek 
(6-14 év között), mely a medencék és más sportlétesítmények használatára, valamint az animáció igénybevételére jogosít! 

Új!
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Szicília az a különleges sziget, mely egyedülálló mennyiségben õrzi gazdag történelmi múltja
minden korszakának építészeti emlékeit és hagyományait. A rengeteg áltnivalón túlmenően vonzere-
jét fokozzák természeti ritkaságai: vulkánok, szurdokvölgyek, tengeri tavak. 
Strand: változatos, homokos-sóderes, köves-kavicsos, lávasziklás, lávahomokos.

SZICÍLIA
Az élő történelem és természeti csodák szigete

Taormina és az EtnaLipari-szigetek

Szállásajánlatok Taormina és az Etna közvetlen közelében, a Messinai-szoroson történő átkeléstől
egy órányira, ill. Catania repülőterétől 40 percre. Kiváló kiindulópontok a sziget déli részének látniva-
lói felé: Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento és belső Szicília, de Palermo is csak 260 km.

Szicília északi partszakaszán, Lipari festői szigetcsoportjával szemközt fekvő üdülőhelyek. 
Jól megközelíthető, praktikus szálláshelyek autóval, busszal, akár vonattal utazóknak is, mivel kb.
félúton fekszenek mind Cefalú- Palermo (90-160 km), mind pedig Taormina és az Etna (100-150 km)
felé. A Messina-i kompátkelő mindössze 70 km-re, vasútállomások a közelben.

MESSINA RÉGIÓ  
- Cefalú 90 km, Palermo 160 km -

CATANIA RÉGIÓ  
- Taormina 10-15 km, Catania 40 km -

• LA TONNARA**+ - Oliveri
AKCIÓ! -5% az április 30-ig beérkező foglalásokra, 14 = 10 éj és 
3 = 2 hét árán (III. 30- VI. 16. és IX. 8- X. 28), melyek egymással nem, de az Universo 
max. -10% kedvezményével összevonhatók! CSOPORT kedvezmény! (VI. 16-ig és VIII. 25. után)
9 db TRILO/4-6 fős lakás egyidejű foglalása esetén 1 db lakás ingyenes!

Közvetlen tengerparti, medencés üdülőtelep Messinától egy órányira, a Lipari-szigetekkel
szemközti Patti öbölben, Tindari híres szentélye alatt. 
Széles, homokos, zömmel szabad strand közvetlenül a létesítmény előtt. A szemközti vulkáni-
kus szigetek felől érkező meleg áramlatok miatt a tenger kora tavasztól késő őszig élvezhető.
Szolgáltatások: étterem- pizzéria, drinkbár, felnőtt- és gyermek medence, mini- market,
tenisz-és más sportpályák, wi-fi a közösségi terekben, animáció (VII- VIII. hó), parkoló. 
Lakások: sorházak egyszerű apartmanjai dús mediterrán környezetben. Ágynemű huzat, töröl-
köző és légkondicionáló- az árban. Némelyik kétszintes (ágyak galérián is!). 
Földszinti, előkertes is- felár ellenében!

IDŐSZAKOK

IV. 21- VI. 23., IX. 1- X. 28.
VI. 23- VIII. 4., VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4- 25.

MONO
2 fős

15.900
24.900
38.900

BILO
2-4 (-5) fős

19.900 - 23.900
31.900 - 38.900
47.900 - 54.900

TRILO
4-6 fős
31.900
47.900
61.900

*Csak szoba- reggelivel: 13.900- 18.900- 24.900 Ft/fő/éj (szezontól függően!)
Az árak tartalmazzák: rezsi, végtakarítás, légkondicionálás, ágynemű huzattal. 
Fakultatív: reggeli már 6 €/fő ill. vacsora 14 €/fő- áraktól/egy étkezés. Kaució: 100 €

IDŐSZAKOK
III. 25- V. 26.
V. 27- VI. 23., IX. 16- X. 20.
VI. 24- VII. 28., VIII. 26- IX. 15.
VII. 29- VIII. 25.

BILO/2-4 (-5) fős (45 m2)
23.900
28.900
30.900
47.900

TRILO/4-5-6 fős (70 m2)
28.900
34.900
37.900
61.900

Az árak tartalmazzák: rezsi, légkondicionálás, ágynemű huzattal. Minden apartman részére bekészítve 1 db napernyő
és 2 db nyugágy, melyet a létesítmény előtti saját strandszakaszon használhatnak. Kaució: 200 €/Bilo, 300 €/Trilo
Helyszínen fizetendő: végtakarítás 40 €/Bilo, 60 €/Trilo, parkoló10 €/nap (VII. 1- IX. 15.)

• SAMIRA Residence**** - Fondachello/Mascali (Taormina 15 km)
Egész évben foglalható és nincs kötött turnusváltás! 
Elő- utószezonban akár min. 3 éjszakára is! Csoportoknak kedvezmény! (min. 25/max. 46 fő)
Repülővel érkezőknek egyéni transzfer kérhető! (60 €/egy út/max. 4 főnek)
Közvetlen tengerparti újépítésű apartmanház, kilátással a tengerre és az Etnára.
Szolgáltatások: recepció, lift, parkolóhely (elő- utószezonban ingyenes), lakásonként 1 napernyő
+2 nyugágy, saját szervezésű kirándulások. (pl. Jeep túra az Etnára és az Alcantara szurdokba) 
Lakások: szép, modern berendezésű, tágas apartmanok, ágynemű - huzattal és törölköző, lcdTV,
légkondicionáló, ingyenes wi-fi , fagyasztós hűtő, mosógép, erkély (Bilo) ill. nagy terasz (Trilo),
kilátás mindből a tenger és az Etna irányába. Nincs emeletes ágy!

• ALCANTARA Villaggio*** - Naxos (Taormina 10 km)
Min. 3 éjszakára is! (főszezonban korlátozott és lehet feláras!) 
AKCIÓK! -5% a március 31-ig beérkező foglalásokra (VI. 23-ig és IX.1. után), vagy 7=6 éj árán
(elő- utószezonban), melyek egymással nem, de az Universo max. 10%-os kedvezményével összevon-
hatók! Repülővel érkezőknek egyéni transzfer kérhető! Helyi főétkezés lehetőség! 
Medencés üdülőtelep az Etna lábainál, citrom- narancsligetes környezetben, Giardini Naxos
híres tengerparti üdülőhely szegélyén, annak strandjától 800 m-re. (minibusz a partra 10 €/fő/nap).
Szolgáltatások: étterem/pizzeria/pool bár (menü lehetőség), mini- market, két medence- datolya-
pálmás környezetben, napozóterasz, teniszpályák (ingyenes), mosoda, parkolóhely.
Lakások: kétszintes sorházakban lévő, újszerű bútorzatú, standard apartmanok, légkondicionáló,
kis terasz. BILO/5 fős is – a magasabb áron! Csak szobák is foglalhatók- reggelivel.

• TESTA DI MONACO**+ -  Capo d’ Orlando
AKCIÓ! -5% az április 30-ig beérkező foglalásokra vagy 2 hetes megrendelés esetén, 
melyek nem összevonhatók, de az Universo max. 10%-os kedvezményével érvényesíthetők! 
Csak szobák is foglalhatók- ellátással, akár rövid tartózkodásra is! 

Közvetlen tengerparti, domboldalba húzódó üdülőtelep gazdag vegetációjú környezetben,
a Lipari- szigetcsoporttal szemközt. (kompátkelő csak néhány km-re)
Strand: durvaszemcsés homokos, sziklás kiszögelésekkel, melyek romantikus öblöket alkotnak.
Szolgáltatások: étterem/pizzeria, drinkbár, ping- pong, animáció (VI- VIII.), recepció és információs
iroda, saját szervezésű buszos és hajós kirándulások.
Lakások: kővillák egyszerű lakóegységei légkondicionálóval (az árban), terasz, parkolóhely.
A Bilo/2-4(-6) fősben lehet emeletes ágy is!, a Superior Bilo és Quadrilo típusok  magasabban
fekszenek, ezért lépcsősoron közelíthetők meg, viszont van tengeri kilátásuk. 

Samira, tengerparti Lakóegység árak / egy éjszaka

Alcantara, stand 800 m                     Lakóegység árak / egy éjszaka

TURNUSOK
szombati váltás
III. 30-  VI. 23., IX. 1- X. 28.
VI. 23- VII. 28.
VII. 28- IX. 1.

MONO
2-3 fős
96.900
156.900
254.900

BILO
4(-5) fős*
136.900
243.900
292.900

TRILO
4-5(-6) fős*

175.900
274.900
332.900

La Tonnara, tengerparti Árak: Ft/lakás/7 éj

*Az 5. ill.6. ágy felár 20.900 Ft/fő/hét. ATrilok lehetnek kétszintesek is, ahol két ágy nyitott galérián van.  
Az árak tartalmazzák a rezsit, ágyneműt huzattal és medence használatot. Kaució: 100 €
Helyszínen fizetendő: végtakarítás 30-40-50 €/minden lakástípus.

TURNUSOK
szombati váltás
VI. 2- 23., IX. 1.
VI. 23, 30., VIII. 25.
VII. 7, 14.
VII. 21.
VII. 28.
VIII. 4. és 18. 
VIII. 11.

MONO
2 (-4) fős
119.900
156.900
203.900
225.900
242.900
253.900
316.900

BILO
4 (-6) fős
149.900
191.900
232.900
263.900
282.900
299.900
379.900

BILO/4 fős
Superior
192.900
219.900
295.900
305.900
324.900
345.900
439.900

TRILO
4 (-6) fős
178.900
229.900
289.900
331.900
346.900
359.900
459.900

QUADRILO
6 (-8) fős
187.900
239.900
303.900
329.900
349.900
379.900
479.900

*Turnusok VI. 2-ig és IX. 8. után kedvezőbb árak! Kérje ajánlatunkat! 
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal. Lakóegységenként bekészített 1 db napernyő és 2 db nyugágy, 
melyet a szabad strandon használhatnak. Kaució: 90 €
Helyszínen fizetendő: rezsi és végtakarítás  70 €/Mono, 80 €/Bilo és 90 €/Trilo és Quadrilo. 
Klubkártya (csak VI- VIII. hónapban) 30 €/hét ill.50 €/2 hét (4 év fölött). 

Testa di Monaco, strand 100-200 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Testa di Monaco és strandja

La Tonnara

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK!
AUTÓSOKNAK- TRANZITSZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK

Velence- Firenze- Róma útvonalon már 13.900 Ft/fő/éj ártól!

REPÜLŐVEL ÉRKEZŐKNEK
egyéni transzfer Cataniából és vissza, autóbérlés közvetítés.

VONATTAL UTAZÓKNAK IS AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK!
Az északi partokon, a messinai kompátkelés után 60-80 km. Vasútállomások a közelben.

SZERVEZETT CSOPORTOKNAK (buszos vagy repülős)
komplett körutazások, ill. tengerparti üdülés, apartmanok, vagy szállodák ellátással, 

kirándulásokkal szervezése, idegenvezetés, belépők, hajójegyek biztosítása- igény szerint!

Samira Residence
a tenger felől

Giardini Naxos-strandja     Alcantara
Village 

Samira Residence 
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• FREEDOM Residence - Massa Lubrense (Sorrento10 km)
Min. 3-4-5 éjszakára is!* (akár VII. 7-ig. ill. VIII. 26-tól) 
AKCIÓ! 14 = 12 és 21 = 18 éj árán (VII. 7-ig és VIII. 26. után)
Repülőtéri transzfer- lekérésre, felár ellenében. (max 4 fő/kocsi)
Panoráma fekvésű, medencés standard rezidencia a Sorrentoi- félsziget csücskén, 
Capri-szigetével szemközt. Buszmegálló 100 m-re. 
Szolgáltatások: recepció, hall, drink bár, nagy mediterrán park, kis medence (15x6 m, V. 1- X. 10.
között üzemel), napozóterasz, teniszpálya, minigolf, grill lehetőség, parkoló (fizetős!) 
Strand: szép kis öböl 5 km-re, ahonnan kishajók közlekednek további közeli öblökbe is.
Lakások: egyszerű, alap felszereltségű, esetenként rusztikus berendezésű földszinti vagy emeleti
apartmanok, satTV, wi-fi, légkondicionáló, erkély, terasz vagy kis kertrész tartozik hozzájuk.
MONO/2 fős (A2-B2, 20-25 m2) - egylégterű, kinyitható dupla dívánnyal vagy franciaággyal, 
MONO/3-4 fős (C3-D4, 30-35 m2) - kétszintes: nappali 1-2 fekhellyel, nyitott galéria dupla ággyal, 
BILO/4-5 fős (E5- 50 m2) - nappali dupla dívánnyal, hálószoba duplaággyal + egy külön ágy, 
TRILO/6 fős (F6- 55 m2) - nappali dupla dívánnyal, 2 hálószoba duplaággyal, lehet 2 fürdőszobás.

A Nápolyi-öbölben, a Sorrentoi-félszigeten, valamint Ischia-szigetén kínálunk szálláshelyeket.
Valamennyi jó kiindulópont lehet Nápoly, az öböl szigetei, valamint az attól délre esõ látnivalók felé.
Strand: a Sorrentoi-félszigeten ap ró ka vi csos, mely szer pen ti nen vagy lép csõ so ron kö ze lít he tõ meg,
Ischia- szigetén homokos.

NÁPOLY KÖRNYÉKE
Egyedülálló természeti szépségek, világhírű látnivalók

Medencés szállodák***/****
Akár 2-3-5 éjre is! Főszezonon kívül! Reptéri és egyéb transzferek rendelhetők! (felár!)
Jelentős gyermek kedvezmények! (-50% 11 évesig- Parco Mare Monte és Alexander Terme)
Válogatásunkban a Sorrentoi-félsziget és a Nápolyi-öböl egyik gyöngyszemének,
Ischia-szigetének három legtipikusabb üdülőzónájában található szálloda szerepel. 
Számtalan további lehetőség is akár az Amalfi-parton, vagy attól délre Paestumban, ahol a part
homokos. Kérje ajánlatunkat! 

• CARLTON International 4* - Sorrento (belváros)
Tradicionális olasz nagyszálló mediterrán parkkal, medencével, csendes környezetben, de 100
m-re a központtól (sétálóutca, főtér), ahonnan könnyűszerrel elérhetők a strandok, a környező szi-
getekre induló hajók kikötője és a Nápolyba közlekedő Circumvesuviana megállója is. 
Szolgáltatások: reggelizőhely, drinkbár, pálmás trópusi park, napozóterasszal. 
Szobák: elegáns, meleg atmoszférájú, a Nápolyi-öbölre, medencére- parkra, ill. utcafrontra nézők,
balkonnal vagy anélkül- különböző árakon. Lcd TV, légkondicionáló, wi-fi.
Ellátás: kontinentális reggeli - büfé rendszerben.
Árak: már 24.900-34.900-ig Ft/fő/éj-től, szobatípus és időszak függő! Kérje ajánlatunkat!
Parkolási lehetőség kb. 100 m-re. (20 €/nap) Üdülőhelyi díj: 3 €/fő/nap.

• PARCO MARE MONTE 3* - Casamicciola Terme (Ischia-szigete)
Panoráma környezetben épült villa (Hotel/Residence), Ischia egyik tipikus üdülőhelyén, domb-
oldalban, kilátással Casamicciola kikötőjére (hajók Nápoly és Procida felé), valamint Lacco
Ameno széles, homokos öblére. A falu lefelé 15 perces sétával is elérhető, visszafelé a helyi busz
megállója a Hotel előtt. 
Szolgálatások: panoráma étterem, kis termálvizes medence jacuzzival, napozó- és panoráma tera-
szok. Minden lakóegység tengerre néző balkonos! Parkoló.
Szobák: egyszerű, de funkcionális berendezéssel. 
Ellátás: kontinentális reggeli (büfé rendszerben), fakultatív vacsora (felár!) Apartmanok is!
(MONO/2, BILO/4 és TRILO/6 fősek, felszerelt konyhával, ágynemű huzattal) Kérje ajánlatunkat!

• LORELEY 3* -  Sant’ Angelo (Ischia- szigete)
Az egyik legtipikusabb ischiai halászfalu, Sant’ Angelo festői félszigete fölötti domboldalban
épült nagyobbacska szálloda, a sziget déli partján. Közelében a leghíresebb termál park, a Giardini
Poseidon. Szolgáltatások: étterem, snack bár, termálvizes medence, lugasos kert, napozó- és
panoráma teraszok- kilátással egészen Capri-szigetéig és a sorrentoi partokig, hangulatos belső
terek, ingyenes wi-fi (a közösségi terekben), parkoló. A legközelebbi strand Baia dei Maronti- homo-
kos öble gyalogos sétával is elérhető. A visszaútra a szálloda minibus transzfert biztosít (meghatá-
rozott időszakban). Szobák: kellemesen berendezettek, satTV, légkondicionáló, minibár, széf, ten-
gerre néző kis balkon. Ellátás: kontinentális reggeli (büfé rendszerben), fakultatív vacsora (felár!)

• ALEXANDER Terme 4* - Ischia Porto (Ischia-szigete)
Kiváló fekvésű, közvetlen tengerparti hagyományos olasz szálloda, a helyre jellemző nagy
mediterrán ősparkkal körülvéve. Közetlen közelében a nagystrand, sétálóutca és gyalogosan elér-
hető a mozgalmas kirándulóhajó kikötő is. (hajók Nápoly, Capri- Sorrento, Procida felé)
A sziget legismertebb látványossága az Aragon vár csak 2 km.
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, nagy medence napozóterasszal pálmás környezetben, színvona-
las wellness központ, parkoló. Strand: kb. 50 m-re, szervezett és szabad strandok egyaránt.
Szobák: szépen berendezett tengerre- ill. kertre néző balkonosak légkondicionáló az árban. (VII- VIII.)
Ellátás: kontinentális reggeli büfé rendszerben, fakultatív vacsora (felár!)

Freedom

Freedom
medence

Villa Rispoli Villa Felice

TURNUSOK
szombati váltás
III. 28-ig és IX. 30- XII. 15.
III. 28 - V. 26.
V. 26- VI. 30.,  IX. 1- 30. 
VI. 30- VII. 28.
VII. 28- VIII. 4., VIII. 25- IX. 1.
VIII. 4- 25.

TRILO/4 főre
165.900
187.900
199.900
240.900
264.900
319.900

TRILO/5-6 főre
187.900
228.900
249.900
294.900
319.900
359.900

Correale
BILO/2+2 főre

175.900
222.900
253.900
294.900
319.900
359.900

Helyszínen fizetendők: rezsi, végtakarítás (kivéve konyhasarok!), 130 €/Sirena, 150 €/Correale. 
Fakultatív: légkondicionálás 70 €/hét. Kaució: 100 €

Sirena
Sorrento, magánapartmanok Árak: Ft/ lakás/7 éj

Magánapartmanok és szobák*** - Sorrento 
Társasházak vagy villák önálló lakásai ill. szobák Sorrento különböző üdülő övezeteiben.
Számos további lehetőség is kisebb nagyobb lakásokra vagy önálló házakra, akár panoráma fekvéssel,
több hálószobával (10-12 főnek), medencével stb. pl. Villa Rispoli, Villa Felice stb. 
Kérje ajánlatunkat!

• PERSANO Suite - Egész évben foglalható, min. 3-4-5 éjre is!
Modern, igényesen berendezett, jól felszerelt lakás a belvárostól 300-500 m-re. 
TRILO/4-6 fős apartman: tágas nappali konyhasarokkal és 2 fős díványággyal, 2 hálószoba
dupla ággyal. 2 fürdőszoba, lcdTV és légkondicionáló szobánként, fagyasztós hűtő, mosógép,
wi-fi. Árak: 45.900 Ft- 52.900- 62.900- 73.900- 84.900 Ft/lakás/egy éj- szezontól függően!

• Casa SIRENA - jellegzetes sorrentoi manzard lakás kilátással Nápolyra és az öböl szigeteire.
A központ 5 perc sétányira, buszmegálló a közelben, kisvasút állomás kb. 450 m.
Strand: kb. 800 m-re (kiépített, stéges öböl) TRILO/4-6 fős, 5. emeleti (lift), nagyméretű (80
m2) 2 fürdőszobás apartman: 2 hálószoba dupla ággyal, nappali 2 db fotelággyal, TV, mosógép,
légkondicionáló, panoráma terasz (30 m2).  Őrzött parkolóhely a közelben bérelhető! (fizetős!)

• Casa CORREALE - Sorrento legjobb tengerpartjának közelében, ahol a híresebb szállodák
is sorakoznak. Strand: kb. 200 m (homokos) Központ 200 m, buszmegálló a közelben. 
A Circumvezuviana kisvasút állomása kb. 300 m. BILO/2+2 fős lakás (60 m2): legfelső- 3. eme-
leti (nincs lift, 50 lépcső!), hálószoba dupla ággyal, nappali dupla dívánnyal, TV, légkondicioná-
ló, terasz. Fizetős parkoló a közelben.

CapriAmalfi- tengerpart

Ischia, St. Angelo

Ischia
termál parkok

IV. 14- V. 26., 
IX. 22- X. 6.
V. 26- VII. 28.,
IX. 1- 22.
VII. 28- VIII. 4.,
VIII. 18- IX. 1.
VIII. 4- 18.

7.900

9.900

10.900

16.900
Felárak: félpenzió/fő/nap (minden szezonban) 1.900 Ft- Parco Mare Monte, 2.900 Ft- Loreley, 1.900 Ft- Alexander Terme,
légkondicionáló 2.900 Ft/szoba/éj- Parco Mare Monte. Kedvezmények: Alexander Terme standard szoba -3.000 Ft/fő/éj
a kertre néző árból. További kedvezmények (3-4. ágyon):. MareMonte 11. évesig -50%, 11 év fölött -20%, 
Loreley -30% (2 éves kortól), Alexander 11. évesig -50%, 11 év fölött -30%.

Ischia, medencések Árak: Ft/fő/éj- reggelivel
Parco Mare Monte (3*)
tengerre néző balkonos

IV. 14- VI. 16., 
IX. 29- X. 20.
VI. 16- VII. 14.,
IX. 8- 29.
VII. 14- VIII. 4.,
VIII. 25- IX. 8.
VIII. 4- 25.

13.900

14.900

17.900

19.900

Loreley (3*)
tengerre néző balkonos

IV. 14- V. 8., 
X. 1- 15.
V. 8- VIII. 4.,
IX. 15- 30.
VIII. 25- IX. 15.

VIII. 4- 25.

20.900-24.900

23.900-28.900

26.900-34.900

32.900-37.900

Alexander Terme (4*)
kertre vagy tengerre néző balkonos

TURNUSOK
szombati váltás
V. 2- 19., IX. 15 - X. 10.
IV. 23. - V. 1., V. 20- VI. 29.
VI. 30- VII. 27.
VII. 28- VIII. 10.,
VIII. 26- IX. 14.
VIII. 11- 25.

MONO*
2 fős (A-B)

97.900 - 105.900
132.900 - 139.900
157.900 - 178.900

187.900 - 205.900
233.900- 253.900

MONO*
3-4 fős (C-D)

143.900- 170.900
185.900- 213.900
225.900- 263.900

263.900- 301.900
319.900- 358.900

BILO
4-5 fős (E)
183.900
228.900
280.900

336.900
392.900

TRILO
4-5-6 fős (F)

195.900
243.900
291.900

248.900
431.900

*Egy lakástípuson belül a magasabb árak nagyobb alapterületű lakást jelölnek. A rövid tartózkodási lehetőség (min. éj) idősza-
konként változó ill. kapacitás függő. Az árak tartalmazzák: rezsi, ágynemű huzattal és törölköző, végtakarítás (kivéve konyha-
sarok, amit rendben kell átadni!), légkondicionálás és parkoló (1kocsi/lakás). Fakultatív: minibusz a strandra (főszezonban) 
10 €/felnőtt, 5 €/gyermek (10 évesig). Üdülőhelyi díj: 1 €/fő/nap (18 éves kor fölött és max. 5 éjre). Kaució: 100 €

Freedom, medencés rezidencia Árak: Ft/lakás/7 éj

Új!



Nápolytól északra (70 km) található hangulatos, kertvárosias üdülőhely Baia Domizia évszáza-
dos mediterrán fenyőligetes környezetben. Széles, homokos tengerpartja kellemes a nyaralásra, de
egyben kiváló kiindulópont főképp Nápoly és környéke látnivalói felé. A tőle északra fekvő közeli
nagyobb üdülőhelyek is felkeresésre érdemesek és Róma is elérhető közelségben van (kb. 160 km).

RÓMA ÉS NÁPOLY KÖZÖTT
Hangulatos üdülőhely, széles, homokos stranddal

Marina Club Hotel és partja

Tipikus, fenyőligetes part Medencés szállodák - Baia Domizia (Nápoly 70 km)
Min. 3 éjre is! (kivéve: VIII. 5-19.) Nincs kötött turnusváltás!  
AKCIÓK! előfoglalási -10% (II. 28-ig), -5% (IV. 30-ig), 
ill. 4=3, 7=6, 14=12 éj (kivéve: VIII. 5-19.) - Park, AurHotel, Domizia Palace, Giulivo.
A kedvezmények nem halmozhatók, de az Universo max. 5%-os kedvezményével összevonhatók!
Standszerviz az árban! (Park, AurHotel, Domizia Palace, Giulivo, Marina Club)

Nápolytól egy órányi autóútra található hangulatos üdülőhely- kedvező árú szálláshelyekkel.
Strand: 9 km hosszan elnyúló széles, homokos, zsúfoltság mentes partszakasz. 
A szállodák kifejezetten színvonalas vagy felújított létesítmények, medencével, kiváló elhelyez-
kedéssel- közvetlen strandközelben. 
Szolgáltatások: étterem-drinkbár, wi-fi a közösségi terekben, parkoló. 
Elhelyezés: 2 ágyas zuhany/WC-s szobákban. 
Ellátás: kontinentális reggeli- Francisco, büfé rendszerű- minden többiben (vacsora- felár ellenében!)
További jellemzőik a leírásokban.

• GIULIVO (4*)
Modern, elegáns szálloda az üdülőhely központjában, medence, napozóterasz, kert. 
Strand: rövid sétával közelíthető meg az illatos fenyőligeten keresztül (kb. 300 m) 
Szobák: kifinomult eleganciával berendezettek, TV, légkondicionáló, nagy terasz (zömmel tengerre
nézők). Kerti bungalók és Villák is foglalhatók- magasabb áron!

• FRANCISCO (4*)
Teljesen felújított, modern, elegáns szálloda az üdülőhely központjában, 
kül- és beltéri medence, kert. Strand: 100 m-re (strandszerviz 5€/nap/2 főnek) 
Szobák: szép, modern berendezés, lcdTV, széf, légkondicionáló (nem mind balkonos- kérni kell!).

• MARINA Club Hotel (3*Sup)
Tengerparti szálloda dús mediterrán parkban. Több épület egység, medence, napozóterasz.
Központ kb. 2 km. Strand: a szálloda előtt, mely a parkján keresztül közelíthető meg. 
Szobák: modern, hangulatos szobák, tengerre néző is. TV, légkondicionáló, wi-fi, minibár. 

• DOMIZIA PALACE (3*)
Tengerparti szálloda nagy medencével, központ közelben. 
Strand: közvetlen a szálloda előtt. Pálmás- virágos kert, hangulatos medence és napozóterasz,
nyáron animáció, parkoló. 
Szobák: elegáns berendezés, TV, légkondicionáló, nagy terasz (tengerre vagy fenyőligetre nézők).

• PARK HOTEL (3*)
Standard szálloda hangulatos fenyőligetes környezetben, központ közelben (100 m).
Strand: 100 m-re, saját strand. Felnőtt és gyermek medence, kis kert és napozóterasz, 
teniszpálya, parkoló (6 €/nap). Szobák: standard szobák, TV, légkondicionáló, balkon.

• AURHOTEL (3*)
Tengerparti szálloda központ közelben, felnőtt és gyermek medence, napozóterasz, nagy kert. 
Strand: saját parkján keresztül érhető el.
Szobák: standard szobák, TV, ventilátor, tengerre vagy a fenyőligetre néző erkély.

Tengerparti szállodák***/**** - medencések is! (Gaetai-öböl) 
Min. 2-3 ill. 4-5 éjszakára is! (Szállodától és szezontól függően!) Kora tavasztól késő őszig foglal-
hatók! Nincs kötött turnusváltás! Strandszerviz az árban! (Eleonora, Amyclae- elő/utószezon)

Tradicionális szállodák Róma és Nápoly között félúton, a festői Gaetai-öböl homokos strandjai
mentén fekvő nagyobb (Terracina, Sperlonga, Gaeta) ill. azokhoz közeli kisebb (Formia, Minturno)
üdülőhelyeken. A nagyvárosok 1-1,5 óra alatt elérhetőek akár vonattal vagy helyi busszal is! 
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, wi-fi a közösségi terekben, parkoló. Némelyik medencés!
Strand: homokos (saját strand vagy 50-100 m-re). 
Elhelyezés: 2 ágyas zuhany/WC-s szobákban, balkonnal (vagy anélkül, ahol jelezve!), zömmel Lcd
TV, légkondicionáló, minibár (kivéve: La Rosetta, Eleonora). 
Ellátás: büfé rendszerű reggeli (félpenzió- felár ellenében!) További jellemzők az egyes leírásokban!

• LA ROSETTA - Minturno
Nemrégiben felújított szolid szálloda a kis üdülőhely központjának közelében (1 km). 
Saját strand a szálloda előtt. Szobák: zömmel tengerre nézőek. (nem mind balkonos!).

• BAIAMAR - Formia (medencés)
Rusztikus mediterrán stílusú épület, csendes környezetben, mindössze 5 percre a központtól.
Medence, kert, széles, homokos saját strand (100 m-re). 
Szobák: standard, zömmel oldalról vagy szemből tengerre nézők.

• GAJETA - Gaeta
Tengerparti műemlék épületben kialakított szálloda, panoráma tetőterasszal- egyedülálló kilá-
tással az Óvárosra. Strand: 50 m-re, nagyobb strand 500 m-re (Serapo Bach), központ 300 m. 
Szobák: elegánsan berendezettek, zömmel tengerre nézők.

• VILLA ELEONORA - Minturno
Közvetlen tengerparti, egyedülálló kilátással a festői Gaetai-öbölre. Központ 100 m.  
Kert, panoráma terasz, széles, homokos saját strand (strandszerviz az árban!). 
Szobák: ízlésesen berendezettek, zömmel tengerre nézőek. (nem mind balkonos!) 
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Francisco
III. 25- VI. 24.,
IX. 18- X. 8.
VI. 24- VII. 29.,
VIII. 19- IX. 16.
VII. 29- VIII. 19.

Ft/fő/éj
10.900

12.900

14.900

Park
IV. 22- VII. 15.,
IX. 2- 30.
VII. 15- VIII. 5.,
VIII. 19- IX. 2.
VIII. 5- 19.

Ft/fő/éj
11.900

12.900

17.900

AurHotel
IV. 22- VII. 1. 
IX. 2- 30.
VII. 3- VIII. 5.,
VIII. 19- IX. 2.
VIII. 5- 19.

Ft/fő/éj
11.900

13.900

19.900
Felárak: félpenzió/fő/egy főétkezés 3.900 Ft/Francisco, 2.500 Ft/Park és AurHotel, légkondicionálás 3.500 Ft/nap,
tengerre néző szoba 1.500 Ft/nap, parkoló 1.500 Ft/nap

tengerparti vagy max. 100 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Domizia Palace
III. 25- VI. 10.,
IX. 16- X. 22.
VI. 10- VII. 29.,
VIII. 19- IX. 16.
VII. 29- VIII. 19.

Ft/fő/éj
13.900

16.900

21.900

Giulivo
V. 13- VI. 10., 
IX. 16- X. 7.
VI. 10- VII. 29.,
VIII. 19- IX. 16.
VII. 29- VIII. 19.

Ft/fő/éj
14.900

15.900

24.900

Marina Club*
V. 13- VI. 10.,
VIII. 26- IX. 10.
VI. 10- VII. 22.,
VIII. 19- 16.
VII. 22- VIII. 5.*

Ft/fő/éj
15.900

16.900

23.900
* Marina Club: felár VIII. 5- 19. időszakban + 5.000 Ft/fő/éj, tengerre néző szoba 1.900 Ft/fő/éj,
Helyszínen fizetendő: klubkártya 26 €/fő/hét (strandszerviz V. 5. - IX. 3. között, animáció, miniklub stb.), 
parkoló 6 €/kocsi/nap (szabadtéri), 9 €/kocsi/nap (garázs)

tengerpartiak vagy max. 300 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Park Hotel és medencéjeAurHotel

Domizia PalaceDomizia Palace  medencéje és a strand

Sperlonga tengerpartja
fölötte az óvárossal

Róma és Nápoly között

Gaetai-öböl

Villa Eleonora
terasz kilátással 

Villa Eleonora

La Rosetta
III. 1- V. 31., IX. 1- XII. 23.
VI. 1- 30. és ünnepek!
VII. 16- 30., IX. 1- 15.
VIII. 1- 31.

Ft/fő/éj
8.900
10.900
14.900
19.900

Baiamar
IV. 1- V. 31., X. 1- XI. 2.
VI. 1- 30., XI. 1- 30.
VII. 1- VIII. 7., VIII. 22- 31. 
IV. 1- V. 31., X. 1- XI. 2.

Ft/fő/éj
13.900
16.900
19.900
13.900

Gajeta
I. 1- 31., X. 1- XII. 30.
IV. 1- V. 31.
VI. 1- VII. 31., IX. 1- 30.
VIII. 1- 31.

Ft/fő/éj
10.900
13.900
17.900
31.900

Villa Eleonora
IV. 1- V. 31., X. 1- 30.
VI. 1- VII. 15., XI. 16- 30.
VII. 16- 31., IX. 1- 15. 
VIII. 1- 31.

Ft/fő/éj
10.900
20.900
24.900
26.900

Grand Hotel Miramare 4*                         
I. 1- V. 31., X. 1- XII. 31.
VI. 1- 30., IX. 1- 30.
VII. 1- 31.
VIII. 1- 31.

Ft/fő/éj
21.900
23.900
24.900
26.900

Amyclae   
III. 1- VI. 3., IX. 11- X. 31.
VI. 4- VII. 8., IX. 4- 10.
VII. 9- VIII. 5., VIII. 22- IX. 3.
VIII. 6- 21.

Ft/fő/éj
19.900
22.900
27.900
34.900

tengerpartiak vagy max. 100 m Árak: 2 ágyas szobában- reggelivel



RÓMA ÉS KÖZELI PARTOK
Szálláshelyek Róma vonzáskörzetében (50-100 km)

A Róma közvetlen közeli Anzio-n kívül, nem szokványos úti célként ajánlunk a Nápoly felé
kb. félúton fekvő festői Gaetai-öböl üdülőhelyeit (Terracina, Sperlonga, Formia, Gaeta, stb.). 
Valamennyi kellemes szálláshely homokos tengerparti nyaralásra, de utóbbiak praktikusak nem csak
az Örök Város, de Nápoly és környékének bejárásához vagy akár tranzitszállásnak is! 

Elianto

IDŐSZAKOK
szombati váltás
III. 17- IV. 28. és X. 1- XI. 5.
IV. 28.- VI. 23., VIII. 25- IX. 29.
VI. 23- VII. 21.
VII. 21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

BILO/2 főre
184.900
192.900
214.900
227.900
249.900

BILO/2+1 főre
192.900
205.900
227.900
241.900
263.900

BILO/3+1 főre
205.900
219.900
241.900
249.900
284.900

Az ár tartalmazza: rezsi, ágynemű huzattal, törölköző, végtakarítás. Kaució: 200 €
Fakultatív: légkondicionálás 50 €/lakás/hét, tengerre néző balkonos lakás 55 €/hét (előrendelendő!)

Marconi

Succi- félpenzióval
III. 31-ig és XI. 1. után
IV. 1- VI. 30., IX. 1- X. 31.
VII. 1- 31.
VIII. 1- 31.

2*Sup
17.900
19.900
23.900
24.900

Dei Cesari- reggelivel
II. 28-ig, XI. 1. után
III. 1- VI. 30., IX. 1- X. 31.
VII. 1- 31.
VIII. 1- 31.

3*
14.900
21.900
25.900
28.900

4*
17.900
23.900
27.900
31.900

* Ünnepi időszakokban- felár!  Felár: Succi- szemből tengerre néző szoba +3.000 Ft/fő/éj

Tengerparti rezidenciák*** 

• MARCONI - Terracina (Róma 100 km, Nápoly 160 km)
Róma 1,5 órányira, akár vonattal vagy helyi busszal is! 
Kiváló elhelyezkedésű apartmanház sétatávolságra a mozgalmas üdülőhely központjától, ahol
számos látnivaló (középkori városmag, ókori emlékek). 
Kikötőjéből kirándulóhajók Ponza- Ventotene szigetekre (különleges partok, búvárközpontok). 
Strand: 100 m, (a híres „Spiaggetta”), de az üdülőhelyet végig kellemes tengerpart szegélyezni.
Lakások: jól karbantartottak, egy részük tengeri kilátással (felár!).

• ELIANTO - Anzio (Róma 50 km)
Egész évben foglalható- reggelivel is!
Nincs kötött turnusváltás! (rövid tartózkodás férőhely függvényében nyáron is)
Közvetlen tengerparti, hangulatos apartmanház, saját homokos stranddal. 
Központ kb. 3 km, vasútállomás 900 m. Reggelizőhely, drinkbár, recepció, lift, parkoló. 
Lakások: különböző méretű- beosztásúak, modern berendezéssel, wi-fi, légkondicionáló (felár!) 
Majdnem mind oldalról vagy szemből tengerre néző, egy részük balkonos.  
MONO/2 fős- nincs balkonjuk, a magasabb árúak tengerre nézők, MONO/3 fős- tengerre nézőek 
(a magasabb árúak balkonosak is), MONO/4 fős- balkonos, szemből tengerre néző lakások, nagy
terasszal, BILO/3-4 fős- tengerre nézők (lehetnek balkonosak is). 

Marconi, strand 100 m Árak: Ft/lakás/7 éj

EGÉSZ ÉVBEN!
Nincs kötött váltás!
I. 1- V. 12., IX. 8- XII. 31.
V. 12-  VI. 23.
VI. 23- 30., VIII. 18- IX. 8.
VI. 30- VII. 28.
VII. 28- VIII. 18.

2 fős**
79.900- 98.900

102.900-126.900
143.900-175.900
165.900-201.900
180.900-218.900

3 fős
118.900- 146.900
140.900- 185.900
196.900- 239.900
228.900- 271.900
247.900- 299.900

4 (-5) fős
151.900- 198.900
186.900- 256.900
237.900- 328.900
274.900- 374.900
299.900- 410.900

* Ünnepek, kiemelkedő események idején- felár! **Az induló árak konyha nélküli lakást jelölnek! (szobaár/2 fő/7 éj)
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal. Helyszínen fizetendő: rezsi 50 €/lakás/hét, végtakarítás 50 €/lakás  
Fakultatív: légkondicionáló/hét 35 €/MONO, 42 €/BILO, TV bérlet 18 €/hét  Kaució: 100 €/MONO, 150 €/BILO

MONO/BILO
Elianto, tengerparti *Árak: Ft/lakás/7 éj

tengerparti szállodák Árak- 2 ágyas szobában: Ft/fő/éj

Tipikus tengerpart
a Succi előtt

Dei Cesari medencéje

Elianto- kilátás

Tengerparti szállodák - medencés is (Róma 50 km)
Elő- utószezonban min. 2-3 éjszakára is! Strandszerviz és légkondicionálás az árban!
Szálláshelyek egy óra távolságra Rómától. (Vasútállomás kb. 900 m-re)
Elhelyezkedésük az üdülőhely nyugati partszakaszán, kb. 2-4 km-re a központtól.
Strand: keskeny, homokos (saját partszakaszok)

• SUCCI **Sup. - Anzio
Egyszerű, részlegesen felújított szálloda kiváló fekvéssel. Étterem, hangulatos beach bár, parko-
ló, strandszerviz az árban. Szobák: egyszerű berendezés, TV, minibár, légkondicionáló (az árban),
oldalról tengerre néző balkon (szemből tengerre néző- felárral!). 
Ellátás: bővített kontinentális reggeli büfé rendszerben, menüválasztásos vacsora.  

• DEI CESARI Grand Hotel**** - Anzio (medencés)
Jó színvonalú szálloda 3* és 4* csillagos szárnnyal. Étterem, nagy medence napozóterasszal,
parkoló, strandszerviz az árban. Szobák: satTV, minibár, légkondicionáló (az árban), a 3*-os szárny
szobái mind tengerre nézőek, a 4*-é tágasabbak és magasabb komfortúak (wi-fi, Lcd TV).  
Ellátás: amerikai büfé reggeli, felszolgált vacsora, saláta és desszert bár.
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Terracina tengerpartja Ventotene-sziget (Gaetai-öböl)

TURNUSOK
ill. lakóegységek

Adige/2 fős
Arno/4 fős
Tevere/2 fős

Aniene/4 fős

III. 1- IV. 30.,
X. 1- XI. 4.

7.900
8.900
9.900

9.900

V. 1- IX. 30.

8.900
9.900
10.900
3.000
10.900

III. 1- IV. 30.,
X. 1- XI. 4.

5.900
6.900
7.900

-

V. 1- IX. 30.

7.900
8.900
9.900

-

Konyha nélküli lakóegységek

Konyhás bungaló

*A részvételi díj a megadott min. ágyszámra fizetendő! Felárak: 3. ill. 5. ágy 3.000 Ft/fő/éj- Economy és 4.000
Ft/fő/éj- Comfort. Pótágy ár csak egyéni utasoknál alkalmazható, csoport esetén a megadott egységár fizetendő. 
Az árak tartalmazzák az ágyneműt huzattal, végtakarítást, fűtést/légkondicionálást (kivéve Adige), medence haszná-
latot és a parkolást, mely buszoknak is ingyenes! Üdülőhelyi díj: 2 €/fő/éj (max. 5 éjre fizetendő) 
CSOPORT ÁRAK! Min. 20-25 fő esetén (időszak függő!) és minden 21. fő ingyenes!
Étkezés felárak- csak csoportnak: reggeli 1.900- 2.500 Ft/fő/egy étkezés (kontinentális ill. bővített), 
vacsora 6.900 Ft/fő/egy étkezés (3 fogásos) Egyéni utasoknak foglalási költség: 5.000 Ft/megrendelés

EGYÉNI ÁRAK CSOPORT ÁRAK

• ADIGE (Economy kat.) - 2 (-3) ágyas egyszerű bungaló szoba, 
zuhany/WC-vel. Fűthető, de nincs légkondicionáló!

• TEVERE (Comfort kat.) - 2-3 fős bungaló, 1x duplaágyas vagy 2 külön ágyas hálóhelyiség
(+3 ágy lehetőség), satTV, mini hűtő, fűtés- légkondicionálás.

• ARNO (Comfort kat.) - 4-5 fős bungaló, 1xduplaágyas és 1x 2 külön ágyas hálóhelyiség, 
+ falról lenyitható 5. ágy lehetőség, zuhany/WC, satTV, mini hűtő, fűtés- légkondicionálás.

• ANIENE (Comfort+  kat.) - 4 fős bungaló- felszerelt konyhával, étkezőrésszel. 1x duplaágyas
és 1x 2 külön ágyas vagy emeletes ágyas hálóhelyiség, zuhany/WC, satTV, mini hűtő, 
fűtés- légkondicionálás.

• HAPPY Village**** - Róma 20 km
Egész évben foglalható, akár egy éjszakára is!
Medencés üdülõkemping Róma külvárosában, kb. 20 percre a városközponttól. 
Ideális szálláshely mind rövidebb (1-2 éjszakás), de akár hosszabb tartózkodásra is! 
Szolgáltatások: étterem-pizzéria, drinkbár, szupermarket, TV-szoba, wi-fi lehetõség, felnõtt- és gyer-
mekmedence, mosoda, vasaló szoba, saját transzferbusz, ingyenes személyautó ill. csoportoknak
busz parkolási lehetõség. Elhelyezés: zuhany/WC-s bungaló- szobákban vagy szépen berendezett
bungalókban, konyhával vagy anélkül, kis kerttel vagy terasszal (kertibútorral), fűtés/légkondicionálási
lehetőség (kivéve Adige). A konyhával felszerelt bungalók korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Főzősarok és hűtő esetenként lehet a verandán. Ellátás: önellátó, de csoportoknak reggeli és vacsora
igényelhető. (előrendelendő- felár!)  

medencés üdülőkemping *Árak: Ft/fő/éj

Bungaló mintaKülvárosi
üdülőkempingek

•Fabulous

•Happy                

TOVÁBBI LEHETŐSÉG: a Róma közeli (16 km) Camping Fabulous 4* medencés 
üdülőkempingben, ahonnan Ostia tengerpartja mindössze 8 km. Mindkettő helyi közlekedéssel is 
elérhető (busz ill. metro). Elhelyezés: hangulatos mediterrán fenyőligetes környezetbe telepített

Happy Premium lakókocsikban (a legszínvonalasabb típus!). 4 helyiséges / max. 6-7 főre, 
teljesen felszerelt, modern konyhával, fürdőszobával, légkondicionálóval, terasszal, grillezővel. 

Árak: 50 €- 160 €/lakóegység/éj- szezontól függően. A foglalásra egyedi feltételek vonatkoznak!



A festői közép-itáliai tájban, Toszkána és Umbria lankás dombjai között, a leghíresebb műemlék
városok közelében található szálláshelyek, tengerközelben is. 
Azoknak ajánljuk, akik csendesebb környezetben szeretnének pihenni, onnan csillagtúra szerűen bejár-
ni a híres látnivalókat és akár megmártózni a Tirrén-tengerben is! 

TOSZKÁNA ÉS UMBRIA VIDÉK
Szálláshelyek tenger, tópart és városközelben

• PODERE BELLO - Cortona 15 km, Perugia 50 km 
Elő- utószezonban min. 3-5 éjre is! Étkezési lehetőség is!
Hangulatos medencés létesítmény Cortonatól néhány kilométerre, Itália „zöld szívében”
Toszkána és Umbria határán, középkori kisvárosokkal szegélyezett Lago Trasimeno partján (5 km).
Közvetlen környezetében közép-Itália leghíresebb műemlék városai (Perugia- Assisi, Arezzo,
Siena, Orvieto stb.), Firenze kb. 100 km, de akár Róma is elérhető kb. 2,5 órás autóúttal.
Legközelebbi tengerpartok: Tirrén-tenger Grossetonál (150 km), Adriai-tenger Anconánál (180 km). 
Szolgáltatások: étterem, medence- napozóterasz, nagy kert grillhelyekkel, parkoló.
Lakások: önálló kerti villák (Villino) vagy főépületi apartmanok BILO/2 ill. 3-4 ágyas és TRILO/4
ill. 5-6 fős lakóegységei, felszerelt konyha, fürdőszoba, saját terasz- kertibútor. 
Szobák (2-3 ágyas, zuh/WC-s): 9.900-12.900-14.900 Ft/fő/éj- reggelivel, szezontól függően.

• LE CORTI DI MONTEPITTI - Campiglia Marittima (Follonica 30 km)
Min. 3 éjre (VII. 14-ig és VIII. 25. után) ill. 5 éjre is! (VII. 14- VIII. 4. és VIII. 18-25.)
AKCIÓK! -10% február 28-ig és -5% május 31-ig (egész szezonra). 
7=5  és 5=4 (VI. 9-ig és IX. 8. után) ill. 7=6 éj árán (VI. 9-30. és IX. 1-8.) 
Nem halmozhatók, de az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók!
Étkezési lehetőség (reggeli és főétkezések)!
Tipikus toszkán falvakat idéző standard, medencés rezidencia Elba-szigetével szemközt, a
Follonicai-öböl fölötti dombokon. Strand: finom homokos (San Vincenzo, 10 km)
Szolgáltatások: étterem, pizzéria, drinkbár, medencék, sportpályák (tenisz 10 €/óra), wellness
központ, miniklub és animáció (VI. 15- IX. 15.), közös grillhely, kerékpárbérlés, parkoló.
Lakások: egyemeletes sorvilla épületekben lévő tágas modern apartmanok, satTV, széf (lekérés-
re!), légkondicionáló, saját kertrész és terasz.

Medencés farmházak és rezidencia*** - étkezési lehetőséggel

• VILLA GRASSINA - Pelago (Firenze 20 km)
Kora tavasztól késő őszig foglalható! Min. 3 éjre is! (kivéve: VII. 14- VIII. 18.)
AKCIÓK! -10% a március 31-ig (III. 24- VI. 22.) és -5% június 15-ig (IX. 1. utáni időszakra)
Panoráma fekvésű hangulatos farmház medencével.
Főépület (régi nemesi villa) és kisebb tanyaház jellegű újabb épületek különböző méretű és jelle-
gű lakásokkal, mindegyikben főzősarok, zuhany/WC (Trilo/6 fős és Quadrilo- két fürdőszobások).
Étterem (csak hétvégén üzemel!), saját termékek értékesítése (bor, olívaolaj).
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TURNUSOK
ált. szombati váltás
BILO/2 fős
BILO/3 fős (galériás)
BILO/4 fős
TRILO/4-5 fős
TRILO/6 fős
QUADRILO/7-8 fős

III. 24- VI. 8.,
IX. 22- XI. 5.

127.900
133.900
141.900
162.900
168.900
191.900

VI. 9- 22., 
IX. 8- 21.
144.900
156.900
171.900
208.900
214.900
266.900

VI. 23- VII. 13.,
VIII. 18- IX. 7.

191.900
205.900
226.900
269.900
293.900
351.900

VII. 14
- VIII. 17.
229.900
246.900
255.900
348.900
374.900
435.900

Helyszínen fizetendő: rezsi 35-40 € A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból
kerül visszatartásra. Fakultatív: fűtés 35 €/hét/Bilo és 40 €/hét/Trilo/Quadrilo Kaució: 150 €

Grassina, Pelago (Firenze 20 km) Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
ált. szombati váltás
V. 12- VI. 9., IX. 8- 30.
VI. 9- 30., IX. 1- 8.
VI. 30- VII.14., VIII. 25- IX. 1.
VII. 14- VIII. 4., VIII. 18- 25.
VIII. 4- 18.

BILO
2 fős

153 900
205 900
226 900
281 900
356 900

BILO
3-4 fős
182 900
223 900
261 900
319 900
406 900

TRILO
4 fős

223 900
261 900
298 900
362 900
415 900

TRILO
5 fős

249 900
281 900
319 900
385 900
484 900

Az árak tartalmazzák: rezsit, végtakarítás (kivéve a konyhasarok, amit takarítva kell átadni, vagy 30 €), heti váltás
ágynemű huzat és törölköző, légkondicionálás, medence-  és egyéb sport létesítmények, valamint grillhelyek haszná-
lat, parkoló. Fakultatív: reggeli 8 €/fő/étkezés, félpenzió 30 €/fő/étkezés áraktól. Kaució: 100 €

Montepitti, tengerpart 10 km (S. Vincenzo) Árak: Ft/lakás/7 éj

Montepitti rezidenciák

Medencés üdülőkempingek***/**** 
AKCIÓK! február 28-ig -25 € min. 7 éjszaka rendelése esetén,

7=6 éj (VII. 7-ig és IX. 1. után) és 14=10 éj árán (üdülőfalunként változó szezonokban).
Elő- utószezonban kivételesen jó árak és akár 7=5 éj árán is! (pl. VI. 16-ig és IX. 8. után)
Nem csak szombati váltás! (kempingenként változó!) Kérje ajánlatunkat!
A foglalásokra egyedi feltételek vonatkoznak!

Üdülőkempingek Toszkána legszebb, legnevezetesebb zónáiban, a tenger- és híres műemlék
városok közelében, valamennyi árnyas, fenyőligetes környezetben. 
Szolgáltatások: medencék napozóterasszal, vendéglátó- és sportlétesítmények, élelmiszer- és más
üzletek, valamint kempingenként változóan- szórakoztató programok és miniklub (ált. csak főszezon-
ban!), mosoda, wi-fi (felár!), kerékpárhasználat, stb. Parkolóhely biztosított. 

Mobilház típusok: Premium és Plus/7 fős- a legújabb modellek! Tágas, modern lakóegységek. Fedett
faterasz, grillező vagy sütőlap. Standard/6 fős- modern, otthonos berendezésű középkategóriás model-
lek. Faterasz, előtető vagy sörsátor- kempingenként változóan. Classic/6 fős- praktikus, funkcionális
berendezésű régebbi modellek. Előttük előtető vagy napernyő kertibútorral. 

Tengerpart közeli üdülőfalvak
• FREE BEACH 3* - Marina di Bibbona (Livorno alatt 50 km)

Kora tavasztól nyitva! (III. 28.) Kisebb üdülőfalu. A finom homokos tengerpart a fenyőliget ösvé-
nyen közelíthető meg (450 m). Felnőtt és gyermek medence, animáció és miniklub.
Classic/2+3+1 fős mobilház típus, légkondicionálóval (fizetős!), grillezővel.

• PARK ALBATROS 4* - San Vincenzo (Piombinotól 12 km)
Kora tavasztól nyitva! (IV. 20.) Minden igényt kielégítő, magas színvonalú üdülőfalu, fenyőligetes kör-
nyezetben, az aranyhomokos tengerpart 800 m-re. Hatalmas vízi park (csúszdák, lagúnák- szigetek
és más élményelemek), számos vendéglátó létesítmény: grill, pizzeria, koktél bárok, fagyizó stb. 
Premium és Plus/2+2+2+1 fős típusok légkondiconálóval (fizetős!), fedett fa terasz grillezővel.

Firenze közeli kempingek
• PANORAMICO 3* - Fiesole (Firenze 20 km)

Egész évben nyitva! Kisebb, egyszerűbb kemping a Firenze fölötti dombokon, panoráma környe-
zetben, medence, napozóterasz. Régebbi telepítésű fa bungalók (2-4 fő részére), vagy újabb
mobilházak (4-6 főnek)- magasabb áron. Valamennyihez tartozik zuhany/WC, terasz és kocsihely.
Árak már 13.900 Ft/fő/éj- től (típus, időszak és foglalási időtartam függő!)

• NORCENNI GIRASOLE 4* - Figliene Valdarno (Firenze 35 km)
Kora tavasztól nyitva! (IV. 21.) Kiemelten színvonalas üdülőfalu Firenzétől délre, jó megközelítéssel
a város és Toszkána más látnivalói felé. Panoráma fekvés, nagy medence kompelxum (lagúnás,
csúszdás, sodrófolyosós stb.), fedett- melegített medence is, teniszpálya, minigolf stb. 
Standard/6 és Prémium/7 fős mobilház típusok: légkondicionálóval (fizetős!), faterasz, grillezővel.      

Toszkána- vidék 

Új!

TURNUSOK
ált. szombati váltás
VI. 16.
VI. 23.
VI. 30.
VII. 7.
VII. 14, 21.*
VII. 21*, 28, VIII. 4.
VIII. 11.
VIII. 18. 
VIII. 25.
IX. 1.

Standard
55
85
105
135
165
170
140
125
75
50

Prémium
95
100
160
160
190
195
155
140
105
75

Free Bech
Classic

60
90
115
130
140
160
150
130
82
62

Standard
80
105
130
150
170
175
160
150
90
70

Premium/Plus
120+5
130+5
160+5
180+5
195+5
205+5
180+5
170+5
105+5
80+5

*VII. 21-i alacsonyabb árak a Norcenni és Free Beach-re a magasabbak az Albatros-ra vonatkoznak.
**Az árak EUR-ban vagy Ft-ban is fizethetők. Foglalási költség: 10.000 Ft/megrendelés. Kaució: 100 €.
A mobilházak foglalására egyedi részvételi feltételek vonatkoznak! 
Az árak tartalmazzák a rezsit és a parkolóhelyet. A lakegységeket takarítva kell átadni, ellenkező esetben végtakarítási díj
fizetendő: 40 €/Classic és Standard, 50 €/Premium és Plus. Fakultatív: ágynemű huzat 10 €/fő/nap, 
légkondicionálás 5 €/nap/lakóegység, üdülőhelyi díj 0,50-1 €- szálláshelyenként változó! 

mobilházak, tenger vagy városközelben Lakóegység árak**: EUR/egy éj
Norcenni Park Albatros

Free Beach
Park Albatros

Noricenni Girasole Noricenni Girasole

Podere Bello kerti villa 

Egész évben!
I. 1- III. 31., X. 1- 31.
IV. 1- VI. 30., IX. 1- 30.
VII. 1- VIII. 31. 

BILO/2 fős
105.900- 115.900
128.900- 162.900
162.900- 195.900

BILO/3-4 fős
112.900- 135.900
172.900- 211.900
195.900- 261.900

TRILO/4 fős
125.900- 148.900
195.900- 228.900
238.900- 271.900

TRILO/5-6 fős
145.900- 162.900
221.900- 238.900
261.900- 304.900

* Az alacsonyabb árak a Főépületben lévő apartmanokra, a magasabbak a kerti Villákra (Villino) vonatkoznak!
Az ár tartalmazza: rezsi, ágynemű- huzattal, törölköző- és konyhai textíliák, végtakarítás, medence, napernyő és nyu-
gágyhasználat. Fakultatív: légkondicionálás (10 €/nap), mosoda (8 €/alkalom)
Étkezési lehetőségek: reggeli 7 €/fő- től, főétkezések 18 €/fő- től (helyszíni fizetéssel!).

Podere Bello, tópart 400-600 m Árak: Ft/lakás/7 éj



Standard apartmanok és villalakások*** - Principina Mare

Egyszerű, átlagos berendezésű, alap felszereltségű magán apartmanok kertvárosi környezetben,
melyek az üdülőhely jellegét meghatározó Pineta miatt zömmel nem tenger közeliek.
Nagy villalakások is! (Quadrilo, 4 hálós/7-8 ágyas, 2 fürdőszobás)
További lehetőségek a közeli nagyobb üdülőhelyen Marina di Grossetoban is, ahol akár tenger-
parti és tengerre néző lakások is foglalhatók. Kérje ajánlatunkat!

Standard apartmanok
• LA GIOIA (MONO/2+2 fős) - sorházas épületegyüttes medence használattal (felár!). 1.eme-

leti nagy balkonos vagy földszinti előkertes lakások, a hálórészt szekrényfal választja el a nappa-
litól (de ajtós), TV, mosógép, légkondicionáló, parkoló. Központ 1.500 m, tengerpart 2.000 m. 
Minibusz a strandra: 18 €/lakás/hét (VI. 16- IX. 15.) 

• GRECA (BILO/2+2 fős) - 4 emeletes, liftes épület, klasszikus Bilok- balkonnal, parkolóhely az
udvarban. Strand és a központ egyaránt kb. 350 m.

• TIRRENO (BILO/2+2 fős) - a strandtól 500-re lévő sorházas épület a kereskedelmi központ
közelében. Külső lépcsősoron megközelíthető klasszikus beosztású 1. emeleti lakások (45 m2),
TV, mosógép, terasz. Parkolási lehetőség előtte az utcában.

Villalakások
• GIRINO (TRILO/4-5 fős) - Felújított sorvilla lakások 2 szinten, lekerített saját kertrész/terasz,

hálószobák az emeleten (az egyik kihúzható ágyas) + balkon, 2 fürdőszoba, TV, számozott kocsi-
hely. Központ 500 m, tengerpart 1.000 m.

• LA TIGLIA (TRILO/6-7 fős) - Kétszintes sorvilla mediterrán kertben. 
Nappali 1fős dívánnyal, hálószobák az emeleten (1x dupla ágyas és 2x kinyitható ágyas), TV,
mosógép, 2 fürdőszoba, kocsihely. Strand 1.000 m.

• CAPITONE (TRILO/6-8 fős) - 4 lakásos önálló villa, nagy bekerített udvarban. 
Felújított lakások, földszint: nappali 1fős dívánnyal és 1xduplaágyas hálószoba, emelet: 2x dupla-
ágyas + egy 1 ágyas szoba, TV, mosógép. A földszinten terasz + saját kertrész is, grillezővel, az
emeleten balkon. Parkolási lehetőség előtte az utcán. Központ 150 m, strand 800 m.

TOSZKÁNA 
Északi- középső és déli tengerpartok

Toszkána - kiemelkedő műemléki látnivalóival és egyedülálló táji környezetével - az egyik legvonzóbb
olaszországi úticél, ahol a nyaralás kivételes kulturális élményekkel is párosul! Strand: széles, homokos,
északon zömmel kiépített, a déli partok mentén jellegzetes mediterrán fenyőliget sáv húzódik és sok a
szabadstrand. A közeli híres szigeteken- Elba, Capraia- festői homokos- sziklás öblök is.
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Girino Gioia

TURNUSOK
szombati váltás

III. 31- VI. 9., 
IX. 8- 29.
VI. 9, 16, 23.,
VIII. 25, IX.1.
VI. 30., 
VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4
VIII. 11, 18.

MONO
2+2 fős
La Gioia*

92.900-107.900

101.900-119.900

175.900-194.900

215.900-229.900
285.900-310.900

BILO
2+2 fős

Greca, Tirreno
124.900

146.900

221.900

271.900
354.900

TRILO
4-6 fős
Girino

182.900

215.900

318.900

373.900
505.900

TRILO
4-6 (-7) fős

La Tiglia
211.900

258.900

362.900

449.900
570.900

QUADRILO
6-7 (-8) fős
Capitone
273.900

319.900

424.900

509.900
644.900

* A La Gioia esetében a magasabb árak földszinti, előkertes lakásokra vonatkoznak. Az ár tartalmazza a rezsit, azon
belül az áramot 80 KWh/hét fogyasztásig, a fölött 0,35 €/KWh fizetendő-mérőóra szerint, kivétel La Gioia, ahol az
áram fogyasztás mérőóra állás szerint fizetendő (0,35 €/KWh). Helyszínen fizetendő: végtakarítás Mono- Bilo 60 €,
villalakások 70 €/6 fős, 75 €/7-8 fős Kaució: 100 € Kisállat- előzetes bejelentés mellett! (50-60 €/hét)

apartmanok és villalakások, strand 350-2.000 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Standard rezidenciák***
Nevesített apartmanok villajellegű épületekben, kocsihely biztosított.
Kisebb, néhány lakásos épületek, alapfelszereltségű lakásokkal. 
TV bérelhető, némelyik fűthető (IV. 4- 30. és X. 1- 28., 49 €/lakás/hét) Strand: 500-600 m.

• IDA - strand 500 m. Kisebb rezidencia földszinti és első emeleti lakásokkal, melyek klasszikus
BILO/2 (+2) ágyas típusok, külön konyhával, 2 balkon, kocsihely.

• FRANCESCA - 1,5 km-re Marina di Massától (Casone), strand 600 m. 2 lakásos kis épület,
földszinti kertes és első emeleti nagy balkonos lakással, BILO/2 (+2) ágyas típusok, kocsihely.

• MARIA - strand 400 m, 6 lakásos épület, földszint, 1 és 2. emeleti TRILO/4(+1) ágyas lakások-
kal (hálószoba dupla ággyal, kisebb szoba 2 külön ággyal), veranda vagy balkon, kocsihely.

Tengerközeli rezidenciák***
Magasabb komfortú lakások strandközelben, összetartozó nagyon társaságoknak is! 
Egyemeletes, 4-8 lakásos épületek, légkondicionálóval, elő/utószezonban fűtéssel, kocsihellyel. 
TV bérelhető, zsetonos mosoda áll rendelkezésre. Strand: 100 m.

• MARE BLU - kis rezidencia 2 épületben (4-4 lakással), strand és központ közelben (100 m).
Tágas (55 m2) magasföldszinti és első emeleti lakások, felújított berendezéssel. 
Klasszikus BILO/2 (+2) ágyas típusok (a nappaliban 2 külön dívány és külön konyha), fűtés/légkon-
dicionálás (felár!), terasz vagy erkély, kocsihely kerítésen belül.

• AL PARCO - nyolc lakásos kis rezidencia, strand 100 m, központ 400 m. Felújított lakások: 4x
BILO/2 (+2) ágyas- földszintiek terasszal és 4x TRILO/2+2 (+2) ágyas- első emeleti erkéllyel (utób-
biban az egyik hálóban lehet emeletes ágy is!). Fűtés/légkondicionálás (felár!), bekerített kocsihely.

ÉSZAKI- PARTOK - Marina di Massa (La Spezia 30 km)

Magánapartmanok*** 
Legkedvezőbb ajánlatunk Toszkána viszonylatában!
AKCIÓ! -5% kedvezmény március 31-ig, 14=13 éj árán 
(IV. 29- VI. 10., engedmény az olcsóbb hét árából), melyek nem halmozhatók, 
de az Universo max. 10% kedvezményével összevonhatók!

• JOKER - szálláshelyek Toszkána legfelkapottabb partszakaszán- kivételesen jó áron! 
A kedvező ár annak tudható be, hogy a lakások a helyszínen kerülnek kiosztásra, ami nem
jelent minőségi hátrányt. Strand: 100 m-től akár 1.000 m-ig. 
Kisebb, villa jellegű épületek kertvárosias környezetben. BILO/2-4 és és TRILO/4-5-6
ágyas alapfelszereltségű lakások, balkonnal vagy terasszal. Parkolás az utcán a házak előtt.
Ebben a rendszerben egymás közeli lakásokat nem tudunk garantálni.  

TURNUSOK- szombati váltás
III. 31- VI. 1., IX. 1- X. 6.
VI. 2, 9, 16, 23.
VI. 30, VII. 7, 14, 21, 28, 
VIII. 4, 11, 18, 25.

BILO/2-4 fős
57.900
118.900

162.900

TRILO/4-5 fős
78.900
147.900

191.900

TRILO/5-6 fős
101.900
176.900

220.900
Helyszínen fizetendő: rezsi 49 €/BILO/hét, 56 €/TRILO/hét  Kaució: 100 €
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra.

Joker, strand 100-1.000 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK- szombati váltás
IV. 28- VI. 19., IX. 8- 22.
VI. 9, 16, 23, 30., VIII. 25, IX. 1.
VII. 7, 14, 21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

BILO/2-4 fős
101.900
182.900
278.900
333.900

TRILO/4-6 fős
133.900
222.900
333.900
355.900

standard, strand 400-600 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK- szombati váltás
III. 31.- VI. 19., IX. 8- 27.
VI. 19, 16, 23., VIII. 25, IX. 1.
VI. 30, VII. 7, 14, 21, 28., VIII. 18.
VIII. 4, 11.

BILO/2-4 fős
102.900
185.900
280.900
338.900

TRILO/4-6 fős
140.900
252.900
352.900
378.900

Az árak tartalmazzák a rezsit. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 50 €/lakás. Kaució: 200 €.
Fakultatív: fűtés/légkondicionáló 8 €/lakás/nap, TV 40 €/hét (Mare Blu). 

tengerközeli, strand 100 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Mare Blu Al Parco

Tipikus dél-toszkán part

Sziklás part
Castilioncellonál

Livornótól délre az üdülőhelyek kiváló kiindulópontok középső Toszkána leghíresebb látnivalói felé.
Egy-két órányi autóúttal elérhető Pisa- Firenze, Siena- Arezzo, de még közelebb esnek belső Toszkána
különlegességei, mint San Gimignano vagy Pitigliano, de Elba-szigete is könnyűszerrel elérhető. 
Érdekesség számba megy Castiglione della Pescaia tengerparti vára és dél-Toszkána, a Maremma vidék
természetvédelmi területei is (Saturnia). Strand: széles, homokos, természetes dűnés részekkel, sok sza-
bad stranddal. Helyenként szabdalt partszakaszok is, sziklás öblökkel.

Medencés apartmanok*** - Marina di Bibbona
AKCIÓ! -10% kedvezmény (március 31-ig), 
mely az Universo max. 10% kedvezményével összevonható!
Standard apartmanok kertvárosi üdülőhelyen, Livorno és Piombino között félúton. TV bérelhető
(40 €/hét), elő/utószezonban fűtés igényelhető (30 €/hét, kivéve Adele!).

• VALENTINA - három emeletes rezidencia, nagy medencével (VII- VIII. hóban), parkolóval. 
Klasszikus BILO/2 (+2) ágyasok, földszintiek kis előkerttel, emeletiek balkonnal. Strand: 400 m.

• ROBETA, ADELE - kétemeletes épületek, közös medencével (VII-VIII. hóban), parkolóval.
Klasszikus BILO/2 (+2) és TRILO/2+2 (+2) ágyas (csak Adele, a hálókban nincs emeletes ágy!)
Földszintiek kis előkerttel, emeletiek balkonnal. Strand: 800 m.

KÖZÉPSŐ- ÉS DÉLI PARTOK - Livorno és Grosseto között

TURNUSOK- szombati váltás
IV. 28- VI. 2., IX. 1- X. 6.
VI. 2, 9, 16., VIII. 25.
VI. 23, 30., VII. 7, 14, 21, 28.
VIII. 4, 11.

BILO/2-4 fős
96.900
150.900
266.900
345.900

TRILO/5-6 fős
125.900
197.900
340.900
397.900

Helyszínen fizetendő: rezsi 70 €/Bilo/hét, 80 €/Trilo/hét A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a vég-
takarítás a kaucióból kerül visszatartásra. Fakultatív: fűtés (30 €/hét), TV bérlet (40 €/hét). Kaució: 150 €

medencések, strand 400 ill. 800 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Az árak tartalmazzák a rezsit. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 50 €/lakás. Kaució: 200 €.
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TOSZKÁNA
Középső partok- stratégiai fekvésű üdülőhelyek

SZÁLLODÁK OLASZ RIVIÉRA 
Ligúr- tengerpart: Genovától a francia határig

Tengerparti medencés
standard szálloda és rezidencia*** - étkezéssel is

• STELLA MARINA Club Hotel/Residence - Cecina Mare (Livorno 30 km)
Min. 3 éjre is! (elő- utószezonban) Strandszerviz az árban! (V. 16- IX. 27.)
AKCIÓK! -10% március 31-ig, -5% április 30-ig, 4=3 (V. 23-ig és IX. 20. után), 
7=6 éj árán (V. 23- VI. 13., VIII. 22- IX. 20.), melyek egymással nem, 
de az Universo max. 10% kedvezményével összevonhatók.

A parti sétány mentén található hagyományos olasz szálloda fenyőligetes környezetben,
300 m-re a központtól. Strand: homokos, 50 m-re.
Szolgáltatások: étterem/pizzeria, drinkbár, wi-fi, saját parkoló. (nem őrzött!)
Beach club- a strandon: medence, napozóterasz, sport és szórakoztató programok. 
Szobák: felújítottak oldalról tengerre néző balkonnal, satTV, széf, kis hűtő, légkondicionáló. 
Szemből tengerre nézők is (felárral!) Ellátás: büfé rendszerű reggeli, felszolgált vacsora.
Apartmanok (MONO/2 ill.3-4 fős) a melléképületekben, melyekhez fakultatív étkezés kérhető.

Toszkána középső partjainak szálláshelyei stratégiai fekvésűek a töménytelen látnivaló
bejárásához. Alábbiakban olyanokat ajánlunk, ahol akár étkezés is igénybe vehető!

Színvonalas medencés rezidencia**** - étkezéssel is

• PALAZZETA Fattoria - San Pietro in Palazzi (tengerpart 2 km - Cecina Mare)
Min. 5 éjre is! (VI. 3-ig és IX. 9. után) AKCIÓ! -5% április 30-ig (kivéve: VII. 7- IX. 1.), 
mely az Universo max. 10 %- os kedvezményével összevonható.
Kora tavasztól késő őszig üzemel. (III. 31- X. 28.)

Színvonalas, újépítésű, farm jellegű üdülőtelep közép Toszkánában Livornótól 30 km-re délre,
ahonnan Toszkána legfőbb látnivalói könnyűszerrel megközelíthetők és a tenger is csak egy ugrás.
Strand: kb. 1,8-2 km, Cecina Mare  ill. Vada finom homokos partja.
Szolgáltatások: recepció, drinkbár, pizzéria, nagy medence, jacuzzi, napozóterasz, wi-fi, parkoló.
Lakások: a medence körül épült egyemeletes villák, modern, stílusos (fagerendás), igényesen
berendezett és felszerelt apartmanjai, TV, mikro, mosógép, légkondicionáló (felár!), terasz és kert-
rész is tartozik hozzájuk. A B4Ds és T6Ds  két fürdőszobások. 

IDŐSZAKOK
szombati váltás
III. 31- VI. 2.,
IX. 15- X. 28.
VI. 2- 9., IX. 8- 15.
VI. 9- 16., IX. 1- 8.
VI. 16- 30.
VII. 30- VII 14., 
VIII. 25- IX. 1.
VII. 14- VIII. 4.
VIII. 4- 25.

2 ágyasban
18.900

20.900
23.900
25.900
28.900

31.900
34.900

TURNUSOK
szombati váltás
III. 31- V. 19.,
IX. 15- X. 28.
V. 19- VI. 6., IX. 8- 15.
VI. 9- 16.
VI. 16- 23., IX. 1- 8.
VI. 23- 30.
VII. 30- VII. 7., IX. 1.
VII. 14- VIII. 4.
VIII. 4- 25.

MONO
2 fős

75.900

89.900
112.900
141.900
223.900
295.900
319.900
397.900

MONO
3-4 fős

92.900- 109.900

107.900- 127.900
130.900- 153.900
162.900- 188.900
243.900- 272.900
319.900- 351.900
341.900- 347.900
423.900- 458.900

Stella Marina, tengerparti

Hotel: kedvezmények (3-4. ágyon) 6-13 év között VI. 16-ig és IX. 1. után ingyenes, közötte -50%, 13 éves fölött -30%,
felárak- szemből tengerre néző szoba + 3.000 Ft/fő/éj, teljes ellátás 4.900-5.900 Ft/fő/nap (időszak függő!) 
Rezidencia: az árak tartalmazzák- rezsi, heti váltás ágynemű és törölköző, végtakarítás, medencehasználat, animáció
és miniklub. Fakultatív: strandszerviz 10 € (VI. 30-ig és IX. 1. után), 20 €/főszezon, étkezések- Ft/fő/nap: reggeli 7.000
Ft, könnyű ebéd 5.900 Ft, vacsora 8.900 Ft Kaució: 100 €

Szálloda
Árak: Ft/fő/egy éj- félpenzióval

Rezidencia
Árak: Ft/lakás/7 éjszaka

Stella Marina 
medencéje és partja

BILO/2-4 fős
B4

86.900
124.900
165.900
179.900
234.900
275.900
336.900
362.900
388.900
429.900

BILO/2-4 fős
B4 Ds
89.900
130.900
171.900
188.900
243.900
284.900
354.900
377.900
412.900
452.900

TRILO/4-6 fős
T6 Ds

118.900
188.900
234.900
258.900
319.900
362.900
441.900
461.900
473.900
507.900

Az árak tartalmazzák: rezsi, heti váltás ágynemű és törölköző, végtakarítás és parkolóhely.
Fakultatív: légkondicionáló 50 €/BILO/hét, 60 €/TRILO/hét. Kaució: 100 €

TURNUSOK
szombati váltás
III. 31- V. 19., IX.15 - X. 28.
V. 19- VI. 16., IX. 8- 15.
VI. 16-23., IX. 1- 8.
VI. 23- 30.
VI. 30- VII. 7., VIII. 25- IX. 1.
VII. 7- 14.
VII. 14- VIII. 4.
VIII. 18- 25.
VIII. 4- 11.
VIII. 11- 18.

Palazzetta, tengerpart 2 km                        *Árak: Ft/lakás/7 éj

Tengerközeli- és medencés szállodák***/****
Akár 1-2 vagy 3-4-5 éjszakára is! (szállodánként és szezononként változóan!) 
AKCIÓK! Lásd az egyes szállodáknál, melyek az Universo max. 10 %-os kedvezményével 
összevonhatók. Strandszerviz az árban! (Minerva, D. Majestic)
Gyermek kedvezmény: akár -50% (8 évesig vagy 4 ágyas szobában akár 16 évesig)
Elhelyezés: 2 ágyas zuhany/WC- s standard, balkonos szobákban TV- vel.
Ellátás: büfé rendszerű reggeli (3* bővített kontinentális, 4* amerikai büfé), 
vacsora – 3 fogásos, menüválasztásos (ahol az árban), vagy fakultatív. (felár!)
További tudnivalók az egyes szállodaleírásoknál!

Alassio (Imperia 25 km)
• GARDEN - AKCIÓ! 2 felnőtt + 2 gyermek 13 évesig = 3 teljes árat fizet!

Kisebb, jó szálloda az üdülőhely villanegyedében, strand 300 m, központ 500 m. 
Kis medence (12x6 m), ingyenes wi-fi, széf, légkondicionáló (mind feláras!), parkoló.

Pietra Ligure (Savona 25 km)
• Villa NICOLE - AKCIÓ! 2 felnőtt + 2 gyermek 16 évesig = 3 teljes árat fizet!

Tengerközeli kis szálloda csendes környezetben, strand 200 m, központ 800 m. Kert, kis meden-
ce (12x4 m), wi-fi, parkoló (fizetős!). Balkonos szobák, légkondicionáló (előrendelendő- felár!).

• MIRIAM, MINERVA - AKCIÓ! -5% március 28-ig és strandszerviz az árban! (csak Minerva)
Standard szállodák, strand 200-300 m, központ 700-800 m, kisebb-nagyobb medence, jakuz-
zi (Miriam), wi-fi, széf, légkondi és balkon (utóbbiak a Minervában felárral!), parkoló (feláras!). 

San Remo (francia határ 30 km)
• MORANDI - AKCIÓ! 7=6 éj árán (VII. 7-ig és VIII. 25. után) 

Stílusos szálloda a híres pálmasétány közelében lévő, strand 150 m. 
A szobákban légkondicionáló, wi-fi, széf, erkély, parkoló (felár!).

• NAZIONALE 4* - Akár 1-2 éjszakára is! 
AKCIÓK! -10% április 12-ig (min. 4 éj esetén!), 5=4 éj árán (VI. 30- VIII. 4. között). 
A pálmasétány és a híres Kaszinó közelében lévő jó szálloda, strand 200 m. 
Panoráma étterem, tető- napozóterasz jakuzzival, garázs (felár!) 
A szobákban légkondicionáló, wi-fi, széf, minibár, erkély. Amerikai büfé reggeli! 

Diano Marina (francia határ 70 km)
• DIANA MAJESTIC 4* - AKCIÓK! -10% június 14-ig, 7=6 éj árán (VI. 16-ig és IX. 9. után). 

Közvetlen tengerparti nagyszálló a francia határtól egy órányi autóútra, központ 800 m. 
Saját strand, mediterrán kert, nagy medence (300 m2) és egy kisebb fűtött- jacuzzival (52 m2), napo-
zóterasz, snack bár, parkoló (limitált!).
Classic szobák: minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi, balkon- oldalról tengeri kilátással. 
Szemből tengerre néző vagy lakosztály- felár ellenében! Amerikai büfé reggeli! 

Morandi

Diana Majestic

Új!

VII. 7-ig
VIII. 24. után
VII. 7- 27.

VII. 28- VIII. 24.

16.900

18.900

22.900
Kedvezmények (3-4. ágyon): Nazionale, Morandi 12 évesig -50%, 12 év fölött 20 ill. 30%, Diana Majestic- 11 évesig
-30%, 11 év felett -20%. Felárak: vacsora 3.900 Ft/fő/nap (Morandi), 3.000-5.000 Ft/fő/nap (Diana Majestic, szezon-
függő), 10.900 Ft/fő/nap (Nazionale), parkoló 5 €/nap (Morandi), garázs 20 € (Nazionale), főszezoni hetek 1.000 Ft/fő/éj
(Majestic- classic szobában). *Diana Majestic: csúcsszezoni hetek- felár ellenében

színvonalas, tengerparti vagy strand  200 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel
Morandi

VI. 29-ig,
IX. 8.után
VI. 30- VIII. 3.,
VIII. 25- IX. 7.
VIII. 4- 24.

17.900

23.900

28.900

Nazionale
VI. 16- 29., 
IX. 2- 15.
VI. 30- VII. 6., 
VIII. 26- IX. 1.
VII. 7- VIII. 3., VIII. 19- 25.

36.900

41.900

48.900

D. Majestic* 

VI. 8-ig
IX. 1. után
VI. 9- 29.,

VI. 30- VIII. 3.

VIII. 4- 17.

14.900

16.900

18.900

22.900
Az árak tartalmazzák: medence, napágy és wi-fi használatot és a Minervában a strandszervizt.
Kedvezmények (pótágyon): Garden- 8 évesig -50%, 8-12 év között -30%, Minerva- 12 évesig -30%, 12 év felett -20%,
Miriam- 6 évesig -30%, 6-12 évig -20%, 12 év felett -10%, Villa Nicole- 5 évesig 50%, 6-12 évig 30%, fölötte 20 %.
Felárak: vacsora 1.500 Ft/fő/éj (Garden), parkoló 5 € /nap (Villa Nicole, Miriam), 8 € /nap (Minerva), 10 €/nap
(Garden), széf 6 € /nap (Garden), légkondicionáló 3- 5 € /fő/nap (Garden, Villa Nicole), 2.000 Ft/szoba/nap (Minerva).

medencések, 150- 800 m-re a parttól Árak: Ft/fő/éj- félpenzióval
Villa Nicole OLCSÓ!

V. 29-ig,
IX. 8. után
VI. 3- 15.

VI. 30- VIII. 3.,
VIII. 25- IX. 7.
VIII. 4- 28.

15.900

17.900

19.900

22.900

Garden- reggelivel*
VI. 8-ig.,
XI. 15. után

VI. 9- 29.,
IX. 1- 14.
VI. 30- VIII. 3.,
VIII. 25- 31.
VIII. 4- 24. 

14.900- 18.900

18.900- 20.900

22.900

25.900

Miriam, Minerva

Fattoria La Palazzetta

Garden

Miriam

Minerva
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Szállodák***/****

Jó színvonalú szálláshelyek a partszakasz legfelkapottabb üdülőhelyein.
Válogatás a kedvező árútól a nagyon színvonalasig. Számos további lehetőség is- kérje ajánlatunkat!

Akár 1 éjszakára is! AKCIÓK! 3=2, 4=3, 5=4 éj árán! (lásd az egyes szálláshelyeknél)
Némelyikben főétkezési lehetőség is!
Egész évben foglalhatók! Ünnepi időszakokban vagy kiemelkedő eseményes idején- felárral!
7 éjszakánál rövidebb tartózkodás esetén: 5.000 Ft/foglalási költség!

• DES ORANGES 3* - Cannes, medencés
Akár 1 éjszakára is! (kivéve VIII. 4-25. és ünnepek, kiemelkedő események időszaka!)
Főétkezési lehetőség is!
Hangulatos kisebb szálloda, a helyre jellemző tipikus XIX. századi épületben.
Strand: 350 m, Óváros és a kikötő kb. 200 m, vasútállomás 1km. 
Szolgáltatások: reggelizőhely- étterem, kert, medence (téli időszakban fedett és fűtött), napozó-
terasz, parkolóhely (limitált!) vagy garázs (18 €/nap).
Szobák: teljesen felújított, modern lakrészek, franciaerkéllyel vagy anélkül, satTV, széf, légkondi-
cionáló, wi-fi. Ellátás: amerikai büfé reggeli, fakultatív vacsora (felár!)

• BELLE PLAGE BROUGHAN 4* - Cannes, medencés
AKCIÓ! -10% min. 60 nappal az érkezés előtt! 
Akár 1 éjszakára is! (kivéve VII. 7- VIII. 31., amikor min. 3 éjszaka kikötött!)
Kiváló fekvésű, tengerközeli szálloda (50 m), fantasztikus panorámával.
A Cannes- i Fesztiválpalota és a híres La Croisette pálmasétány 15 percre. 
Szolgáltatások: étterem, napozóterasz tetőmedencével, parkoló vagy garázs (9 ill. 18 €/nap)
Szobák: szép, modern lakrészek, némelyik balkonnal ill. tengeri kilátással (Superior- felár!), 
led Sat TV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi. 
Ellátás: bővített kontinentális reggeli (büfé rendszerben).

Belle Plage 
kilátás

SZÁLLODÁK FRANCIA RIVIÉRA 
szálláshelyek a Cote d’ Azúr leghíresebb üdülőhelyein

A francai Riviéra Mentontól Marseilleig húzódó része kiemelt üdülőterület:
festőien szabdalt partszakaszok, kivételes klíma és vegetáció, egyedülálló látnivalók.
Az üdülőhelyek - fekvésük, hangulatuk, pálmasétányaik, híres strandjaik, világhírű rendezvényeik 
és az ott megforduló hírességek miatt - önmagukban is látványosság számba mennek. 

Tengerközeli medencés üdülőszálloda*** 

• BAHIA - Villeneuve Loubet (Nizza), medencés
Kora tavasztól késő őszig foglalható, akár 1 éjszakára is! (kivéve: VII. 31- VIII. 27.) 
AKCIÓK! -10% április 10-ig, 5=4 éj (IV. 22-ig és X. 1. után), 7=6 éj árán (VI. 18-ig 
és VIII. 28. után). Kedvezmény mindig az olcsóbb szezon árából! Főétkezési lehetőség is!
Panoráma fekvésű medencés szálloda Nizzától 12 km-re.
Strand: 300 m-re, kavicsos, saját strandszakasz (strandszerviz kedvezményes áron).
Közelében (300 m) a fantasztikus kialakítású Baie des Angels és yach kikötője, ahol panorá-
más tengerparti strand létesítmény: medencék, napozóteraszok, vendéglátó egységek (mind
fizetős!). Az öbölből hajókirándulások tehetők a környékre. 
Szolgáltatások: medence, napozóterasz, tengerpartig nyúló kert, reggelizőhely/drinkbár,
panorámás étterem (50 m-re), parkolóhely. 
Szobák: 2 (-3) ágyas standard (balkon nélküli, 17 m2) vagy felújított (balkonosak), kertre vagy
medencére nézők (19- 20 m2), légkondicionáló, led Sat TV, minibár, wi-fi. (3 €/nap)
Ellátás: bővített kontinentális reggeli (büfé rendszerben). 
Fakultatív menüválasztásos vacsora (felár!) vagy „á la carte” étkezési lehetőség. 

IDŐSZAKOK
Nincs kötött váltás!
Standard 
Felújított

II. 5- VI. 18.,
VIII. 28- X. 19.

13.900
16.900

VI. 19- 
VII. 30.
17.900
22.900

VII. 31- 
VIII. 27.
21.900
24.900

Bahia, strand 300 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

Gyermek kedvezmény: 2- 12 év között 70 % Vacsora felár: 9.600 Ft/fő/nap 
Foglalási költség: 5.000 Ft (csak 7 éjnél rövidebb megrendelés esetén) Üdülőhelyi díj: 1,10 €/fő/éj

Szálláshelyek a francai Riviéra legfelkapottabb partszakaszán, ahonnan könnyűszerrel bejárható
az „Azúr-part” számos egyéb híres üdülőhelye, látványossága is (50-100 km). 

Ellátogathatnak Marseille-be, valamint a hátország- Provence festői falvai felé, ahol Picasso,
Chagalle, Matisse alkottak, továbbá a Grasse környéki rózsakertek, levendulamezők irányába, melyek
mind a hely jellegzetességei közé tartoznak.  

Autósoknak - tranzitszállás biztosítás! (már 14.900 Ft/fő/éj-től)
Vonattal érkezőknek, vagy azzal kirándulóknak - vasútállomások praktikus közelségben. 
Repülővel utazóknak repülőtér Nizza központjától 7 km-re - szállások akár néhány éjszakára is!
Transzferek biztosítását vállaljuk!

COTE D’ AZUR  
- Menton, Nizza- Cannes – Monaco/Montecarlo - 

IDŐSZAKOK*
X. 14- XII. 27.
IV. 1-30.
V, VI., X. 1- 13.
VII. 1- IX. 30.

Standard
11.900
17.900
22.900
25.900

Superior
13.900
29.900
24.900
27.900

Tengerre néző
16.900
22.900
28.900
31.900

Gyermek kedvezmény (3. ágyon): -50% (3-11. évesig) Felár: vacsora 7.900 Ft/fő/nap
Üdülőhelyi díj: 1,30 €/fő/éj (18 éves kor fölött)

Mediterranee, strand 200 m Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK*
III. 30- IV. 26., IX. 30- X. 27.
IV. 27- VI. 28., IX. 2- 29.
VI. 29- IX. 1.

Classic
27.900
33.900
36.900

DeLux
30.900
36.900
39.900

Executive
35.900
41.900
44.900

Gyermek kedvezmény (3. ágyon): 12 évesig ingyenes! 12 évestől + 16.600 Ft/fő/éj Üdülőhelyi díj: 2,25 €/fő/éj 

Ellington, strand 400 m                                                      Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK

I.1- III. 31., XI. 1- XII. 16.
X. 1- 31.
IV. 1- VI. 31.,  IX. 1- 30.
VII. 1- VIII. 31.

Des Oranges 
standard
15.900
17.900
20.900
24.900

IDŐSZAKOK

-
III. 17- VII. 13.,  X. 1- 14.
VI. 14- VII. 6.,  IX. 1- 30.
VII. 7- VIII. 31.

Belle Plage
classic

-
20.900
24.900
29.900

Gyermek kedvezmények: Belle Plage -3. ágy 12 évesig ingyenes, 13 évestől -30%, 4. ágy 15 évesig 50%, 
16 évtől -20%. Superior szoba felár: 5.600-7.600-10.600 Ft/fő/éj 
Üdülőhelyi díj: 1,40 €/fő/éj ill.1,80 €/fő/éj (18 éves kor fölött)

Des Oranges, Belle Plage, stand 250 ill. 50 m  Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

IDŐSZAKOK
III. 23- V. 10.
IX. 23- XI. 1.
V. 10- 24.,  V. 28- IX. 23.

Monsign
24.900
26.900
28.900

IDŐSZAKOK
III. 30- IV. 27., IX. 30- XI. 1.
IV. 27- VI. 29., IX. 2- 30.
VI. 29- IX. 2.

Gounod
27.900
32.900
38.900

Gyermek kedvezmény (3. ágyon): Monsign 11évesig, Gounod 12 éves korig - ingyenes! 
Felárak: Monsign- vacsora 11.900 Ft/fő, gyermek 11 évesig -50%. Üdülőhelyi díj: 1,50 €/fő/éj

Nizza, városi szállodák Árak*: Ft/fő/éj- reggelivel

Új!

Bahia

Des Oragnes Mediterranee 
kilátás

• MEDITERRANEE 4* - Menton (olasz/fancia határ és Monaco közel- 10 km)
Akár 1 éjszakára is! (kivéve ünnepi időszakok, amikor min. 3 éj!) 
AKCIÓ! -10 % (XI. 1- XII. 20.) Főétkezési lehetőség is!
További lehetőség is! Tengerparti 3*- os szálloda, tengerre vagy a hegyek felé néző 
balkonos szobákkal, akár 1 éjre is, már 29.900 Ft/fő/éj ártól (V. 28- X. 1. között).

Menton egykor a partszakasz egyik learisztokratikusabb üdülőhelye, ma hangulatos, változatos
nyaralást kínál. Kivételes fekvés (partig húzódó hegyek), kellemes strand, színes Óváros, számos lát-
nivaló, híres múzeumok, villák- paloták, mediterrán kertek, tengerparti sétány, kikötő stb. Fölötte
halad a Napoleon építtette híres „Párkány út”, ahonnan kivételes panoráma élvezhető a vidékre. 

Kiváló elhelyezkedésű szálloda: központ és a tengerpart egyaránt kb. 200 m. 
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, 150 m2- es panoráma napozóterasz a 7. emeleten, fantasztikus
kilátással, parkoló (14-19 €/éj- szezonfüggő).
Szobák: 2 ágyas Standard balkon nélküli (15 m2, 140 cm- es ággyal), Superior- balkonos (19 m2)
és tengerre néző balkonos (20 m2). SatTV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi. 
Ellátás: büfé reggeli, fakultatív 3 fogásos menü vacsora (felár!) vagy „á la carte” étkezési lehetőség. 

• MONSIGN 3* - Nizza 
Min. 1. északára is! (ünnepek, kiemelkedő események idején 2-3-4 éj kikötött!) 
Gyermek 3. ágyon 11 évesig ingyenes! Főétkezési lehetőség is!
AKCIÓ! -10% min. 90 nappal korábbi foglalás esetén (V. 28- IX. 22. időszakban)
Tipikus standard szálloda, saját étteremmel, körpanorámás tetőterasz (jakuzzival- fizetős!), 
parkoló 200 m-re. (felár!). Strand kb. 1,5 km (helyi busszal a promenádig 10 perc, 
megálló 150 m-re). Pályaudvar 700 m-re. 
Szobák: felújítottak, TV, széf, wi-fi, légkondicionáló, némelyik franciaerkélyes.
Reggeli: kontinentális- büfé rendszerben, fakultatív vacsora- felár ellenében! 

• ELLINGTON 4* - Nizza
Akár 1 éjszakára is! (kivéve ünnepi időszakok, amikor min. 3 éj!)
AKCIÓK! -5% minden 60 nappal előbbi foglalásra, 
4=3 éj árán (VI. 28-ig és IX. 2. után), 5=4 éj árán (VI. 29- IX. 1. között).
Közkedvelt „charme” hotel az Óvárosban, pár perc sétára a hires Promenade de Anglais-tól,
400 m-re a tengertől (a partszakasz leghosszabb standja) és 900 m-re a Fellegvártól.
Szolgáltatások: reggelizőhely, garázs (22 €/nap).
Szobák: modern, elegáns lakrészek, satTV, minibár, széf, légkondicionáló, wi-fi. Classic, DeLux
és Executive típusok- különböző árakon! Ellátás: büfé rendszerű reggeli. 

Menton panoráma
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OLASZ RIVIÉRA
Ligúr-tengerpart: Genovától a francia határig

Ligúria az or szág nyu ga ti ka pu ja - az olasz Ri vi é ra. Ki vé te les ter mé sze ti és klí matikus adott sá gok kal
ren del ke zõ, fes tõi dom bok ál tal ölelt vál to za tos, szab dalt ten ger part zöm mel kicsi, keskeny öb lök kel,
he lyen ként romantikus szik lás part sza kasz okkal. Vonzerejét fokozza Franciaország közelsége.
Dombotzati adottságaiból kifolyólag a vasút és az országút tengerközelben halad.

I Morelli I Cormorani

Medencés üdülőtelepek és rezidenciák

Panorámás fekvésű létesítmnyek mediterrán környezetben, melyek kiváló lehetőséget kínálnak a
kellemes üdüléshez (gondozott kert, medencék, kilátás), ugyanakkor praktikus kiindulópontok a kör-
nyék látnivalóinak bejárásához. Valamennyitől könnyűszerrel eljuthatnak a francia Riviérára is. 
Szálláshelyek az egyszerű mobilházaktól, a középkategóriás, de felújított lakásokon át, a nagyon szín-
vonalas apartmanokig! Strand: kavicsos partok, 550 m-től 1.700 m-ig
Min. 3-4-5 éjre is! (akár VI. 29-ig és IX. 1. után, ünnepek kivételével!)
AKCIÓK! -5% előfoglalási ill. 7=6 éj árán és akár hosszú tartózkodás kedvezmények! 
Késő őszig is foglalhatók! (X. 30., San Anna, I Cormorani, Ai Pozzi) 
Étkezés lehetőség! (Colombo, I Morelli, Ai Pozzi) Részletek az egyes szállásleírásokban!

Színvonalas medencés üdülőtelepek****

• I MORELLI (4*) - Pietra Ligure
Min. 5 éjre is! (VI. 2-ig és IX. 15. után) 
AKCIÓ! 7=6 éj árán (VI. 2-ig és IX. 8. után) Reggeli lehetőség!
Színvonalas üdülőtelep, panorámás, mediterrán környezetben. Strand: 550 m, központ 800 m.
Szolgáltatások: medence (17x10 m), napozóterasz, tenisz (fizetős!), parkoló (garázs- feláras!) 
Lakások: B/4fős (35 m2), C/6 fős (54 m2), ágynemű huzattal, fagyasztós hűtő, széf, wi-fi, mikró,
légkondicionáló (felár!), kiskert. További típusok is: B/5 fős (48 m2), C/7 fős (60 m2)- más árakon! 

• I CORMORANI (4*) - Loano
AKCIÓ! -5% március 31-ig, 7=6 (V. 19-ig és XI. 15. után)
Nincs kötött váltás (VI. 2-ig és IX. 15 után), de min. 7 éj foglalása szükséges!
A Ligúr-tengerpart egyik legszebb, legszínvonalasabb üdülőtelepe. Strand és központ 700 m-re. 
Szolgáltatások: felnőtt- és gyermek medencék (220 m2 vízfelület), hidromasszázs, napozóterasz,
sportpályák, gyermek animáció, parkoló vagy garázs. Lakások: B/4 fős (38-40 m2), C/6 fős (55
m2)- galériás, újszerű bútorzat, Lcd SatTV, fagyasztós hűtő, széf, wi-fi, légkondicionáló, balkon
vagy terasz. További típusok is: B/5 fős (45 m2), C/7 fős, tetőterasszal (60 m2)- más árakon!

• AI POZZI (4*) - Loano
Min. 5 éjre is! (V. 26-ig és IX. 15. után) 
AKCIÓ! -10% március 31-ig (egész szezonra), 7=6 (V. 19-ig és XI. 22. után).
Reggeli és főétkezési lehetőség!
Újépítésű, színvonalas üdülőtelep. Strand és központ 900-1.000 m (ingyenes transzfer!)
Szolgáltatások: 3 medence (800 m2 vízfelület), csúszdák és más élményelemek, wellness köz-
pont, kert/napozóterasz, étterem/drinkbár, mini market, animáció (főszezon!), sportpályák, nem
őrzött parkoló (vagy garázs- fizetős!). Lakások- számos lakástípus (20 m2- 60 m2): MONO/2-3,
BILO/4-5 és TRILO/6-7-8 fős is! Modern berendezés, ágynemű- huzattal, SatTV, fagyasztós hűtő,
széf, mikró, wi-fi, légkondicionáló- valamennyi az árban, balkon vagy loggia. 

IDŐSZAKOK
szombati váltás
BILO/4 fős
TRILO/6 fős

V.26-VI. 9.,
IX. 1-15.
140 900
182 900

VI. 9-16.,
VIII. 25.
174 900
218 900

VI. 
16, 23.
227 900
271 900

VI.30- VII.7.,
VIII.18.

253 900
301 900

VII. 7-
VII. 28.
297 900
349 900

VII. 28-
VIII. 18.
319 900
375 900

Az árak tartalmazzák a rezsit és a heti váltás ágynemű huzatot és törölközőt. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 40 €/Bilo
és 50 €/Trilo Fakultatív: garázs 30 €/hét, légkondicionálás 35 €/Bilo/hét, 40 €/Trilo/hét. Kaució: 100 €

I Morelli, strand 550 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás

BILO/4 fős
TRILO/6 fős

V. 19-ig,
IX. 15- 
X. 26.

107 900
145 900

V. 19- 
VI. 2.,
IX. 8.

145 900
184 900

VI. 2- 23.,
IX. 1.

187 900
231 900

VI. 23, 30.,
VIII. 25. 

233 900
289 900

VII. 7- 
VIII. 4., 
VIII. 18.
330 900
371 900

VIII. 
4, 11.

366 900
404 900

Az árak tartalmazzák a rezsit, a légkondicionálást és a parkolást. A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a vég-
takarítás a kaucióból kerül visszatartásra. (40 ill.50 €/lakás) Kaució: 100 € Fakultatív: ágynemű huzat 5 €/fő/váltás 

I Cormorani, strand 700 m Árak: Ft/lakás/7 éj

TURNUSOK
szombati váltás

MONO/2 fős
BILO/4 fős

VI. 9-ig
IX. 15-től

123 900
178 900

VI. 9, 16.
IX. 8.

151 900
198 900

VI. 23.,
IX. 1.

153 900
236 900

VI. 30.,
VIII. 25. 

198 900
279 900

VII. 7, 
14, 21., 
VIII. 18.
253 900
413 900

VII. 28-
VIII. 18.

294 900
440 900

Az árak tartalmazzák a rezsit, ágyneműt huzattal, a légkondicionálást és a parkolást. A lakásokat takarítva kell
átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra. (30 €/Mono és 40 €/Bilo)  
Fakultatív: garázs 5-10 €/nap (szezonfüggő!) Kaució: 150 €

Ai Pozzi, strand 900 m Árak: Ft/lakás/7 éj

Sant’ Anna

Új!

• LA MERIDIANA - San Bartolomeo al Mare (Diano Marina)
Min. 4 éjre is! (VI. 2-ig és IX. 15. után, kivéve vasárnapi érkezés!) 
AKCIÓK! -5% (március 31-ig), 7=6 (V. 26-ig és IX. 1. után) 
Ligúr falvak hangulatát idéző, zöldövezeti rezidencia, panorámával a Diano Marina- i öbölre.
Strandok: 700-900 m, központ 500 m. Szolgáltatások: felnőtt (25x10 m) és gyermek medence,
napozóterasz, étterem/drinkbár, ingyenes teniszpálya és kerékpárbérlés, parkoló/garázs. (fizetős!) 
Lakások: B/4 fős (33 m2), B/5 fős (37 m2), felújítottak, ágynemű huzattal, satTV, wi-fi és légkon-
dicionáló (fizetős!), balkon, terasz vagy kertrész.

• SANT' ANNA - Pietra Ligure
Min. 3 éjre is! (V. 17-ig és IX. 15. után) 
AKCIÓ! -5% (március 31-ig), 7=6 éj árán (V. 25-ig és IX. 15. után), 
melyek az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók!
Panoráma környezetben épült rezidencia. Strand és központ egyaránt 600 m-re.
Szolgáltatások: felnőtt és gyermek medence, (18x8 m és 4x4 m), snack bár, wi-fi, napozóterasz,
(fizetős napágyak!), grillhelyek, parkoló vagy garázs és tenisz. (fizetősek!) 
Lakások: BX/3 (30 m2), B/4 (30 m2), C/6-8 fős (60 m2)- két fürdőszobás, emeletes ágy lehet!
Felújítottak, ágynemű huzattal, fagyasztós hűtő, széf, mikro, légkondicionáló (előrendelendő,
felár!), balkon, esetenként tengeri kilátással. Egyéb lakástípus is: B6 (35 m2), más áron!

Meridiana

Colombo

IDŐSZAKOK
szombati váltás
BILO/4 fős
BILO/5 fős

V. 26-ig,
IX. 8. után

82 900
96 900

V. 26- VI. 30.,
IX. 1.

137 900
151 900

VI. 30, VII. 7., 
VIII. 25.
192 900
220 900

VII.14,21,28., 
VIII. 18.
220 900
247 900

VIII. 4, 11.

275 900
302 900

Az árak tartalmazzák a vízfogyasztást, a heti váltás törölközőt és ágynemű huzatot. 
Helyszínen fizetendő: áramfogyasztás 0,5 €/KW, légkondicionáló 0,5 €/KW, végtakarítás 45 €/lakás  
Fakultatív: parkoló vagy garázs 20 ill. 28 €/kocsi/hét, wi-fi 5 €/7 óra Kaució: 150 €

La Meridiana, strand 700 m Árak: Ft/lakás/7 éj

IDŐSZAKOK
szombati váltás
BILO/3 fős
BILO/4 fős
TRILO/6-8 fős

V.18-ig,
IX.15-X.30.

96 900
107 900
142 900

V.18-
VI.15.,IX. 8.

142 900
164 900
220 900

VI.15,30.,
IX.1.

181 900
211 900
266 900

VI.30., 
VIII. 25.
231 900
253 900
316 900

VII. 7,14,
21.28.

291 900
311 900
385 900

VII. 28-
VIII. 25.
313 900
346 900
437 900

Az árak tartalmazzák a rezsit és a heti váltás törölközőt és ágynemű huzatot. A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező
esetben a végtakarítás a kaucióból kerül visszatartásra (30 €). Fakultatív: légkondicionáló (15 €/lakás/éj- előrendelendő),
garázs 5 €/kocsi/nap (korlátozott!), medence körüli napágyak 5 €/nap. Kaució: 100 €

Sant’ Anna, strand 600 m Árak: Ft/lakás/7 éj

• COLOMBO Villaggio - Andora (Imperia 15 km)
Min. 4 éjre is! (VI. 29-ig és IX. 1. után) 
AKCIÓK! -5% március 31-ig, 7=6 éj árán (VI. 39-ig és IX. 24. után), melyek az Universo max.
10%-os kedvezményével összevonhatók! Csoportoknak elő- utószezonban nagy kedvezmények!
Reggeli lehetőség is!
Medencés üdülőtelep panoráma környezetben a festői ligúr-hátországban. 
Strand: 1,7 km-re,  bevásárlási lehetőség 1 km-re, vasútállomás 1,5 km-re.
Szolgáltatások: snackbár, felnőtt- és gyermek medence, wi-fi, parkoló.
Lakások: TRILO/2 hálószobás kő- bungalók (Villino, kb. 42 m2), vagy komfortos mobilházak,
TV, széf (felár!), fedett terasz és saját kertrész. 

TURNUSOK- 
szombati váltás
V. 26-ig és IX. 22- 29.
V. 26- VI. 16., 
VI. 16- 30., IX. 1- 8.
VI. 30- VII. 7., 
VIII. 25- IX. 1. 
VII. 7- 14., 
VIII. 18- 25.
VII. 14- VIII. 18.

4 fős
11.900
13.900
16.900
23.900

33.900

39.900

5 fős
13.900
14.900
17.900
24.900

35.900

41.900

4 fős
12.900
13.900
19.900
27.900

38.900

46.900

5 fős
14.900
15.900
22.900
30.900

40.900

48.900

6 fős
15.900
17.900
23.900
32.900

42.900

49.900
Az árak tartalmazzák a rezsit és a parkolást (külső). Helyszínen fizetendő: végtakarítás 50 €/lakás.
Fakultatív: parkoló- üdülőtelepen belül 35 €/kocsi/hét, olasz reggeli 5 €/alkalom. Kaució: 100 €

Colombo, strand 1.700 m Lakóegység árak: Ft/ egy éj
Mobilházak Kőbungaló
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Perla Marina

Mediterranee

Cristal Riviera 

OLASZ RIVIÉRA
Ligúr-tengerpart: Genovától a francia határig

Ligúria az or szág nyu ga ti ka pu ja - az olasz Ri vi é ra. Ki vé te les ter mé sze ti és klí matikus adott sá gok kal
ren del ke zõ, fes tõi dom bok ál tal ölelt vál to za tos, szab dalt ten ger part zöm mel kicsi, keskeny öb lök kel,
he lyen ként romantikus szik lás part sza kasz okkal. Vonzerejét fokozza Franciaország közelsége.
Dombotzati adottságaiból kifolyólag a vasút és az országút tengerközelben halad.

Le Saline Stella Maris

• PERLA MARINA
Min. 3 éjre is! (VI. 30-ig és IX.15. után)  
AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Reggeli lehetőség! Ágynemű huzattal az árban! 
Jó színvonalú apartmanház tengerközelben. Stand: 200 m, üzletek 150 m, központ 400 m.
Medence (25x10 m), kert, drinkbár/reggelizőhely, wi-fi, parkoló. (felár!)
Lakások: B/3+1 fős (48 m2), felújítottak, ágynemű huzattal, széf, wi-fi, légkondicionáló (felár!),
bakon vagy terasz. B/5-6 fős (50-52 m2) 2 balkonos, akár tengerre néző is- magasabb áron!

• CRISTAL
Min. 4 éjre is és AKCIÓ! 7=6 (mind V. 25-ig és IX. 8. után).  
AKCIÓ! -5% március 31-ig, mely az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonható!
Strandszerviz és légkondicionáló az árban!
Tengerközeli, strand 100-150 m, központ 1 km, vasút a közelben! Kis medence (12x6 m), kert,
drinkbár, parkoló vagy garázs (30 € ill. 60 €/hét). Standszerviz biztosított! 
Lakások: 3 épületben, B/4 fős (26 m2) manzard vagy földszinti közös kerttel és C/6 fős (37 m2-
balkonos), satTV, mikró,  légkondicionáló. Emeletes ágy lehetséges!

• MEDITERRANEE
Min. 4 éjre is! (VI. 23-ig és IX. 1. után) AKCIÓ! 7=6 (VI. 16-ig és VIII. 25. után)                
Légkondicionáló, wi-fi és ágynemű huzattal az árban!
Tengerközeli, szálloda jellegű üdülőház. Strand: 50 m (vasúti átjárón keresztül érhető el),
üzletek 50 m, központ 400 m. Medence (20x6 m), jakuzzi, garázs (felár!). 
Lakások: standard B/4 fős (28-35 m2), modern bútorzat, ágynemű huzattal, TV, széf (felár!)
wi-fi és légkondicionáló. B4b „superior” balkonos, tengeri kilátással- felárral!

• RIVIERA
Min. 5 éjre is! (V. 25-ig és IX. 15. után) AKCIÓ! 7=6 (V. 26-ig és IX. 1. után)
Reggeli lehetőség! Ágynemű huzattal az árban!
Felújított rezidencia két épületben. Strand: 300 m, üzletek 200 m, központ 1,5 km. 
Kis medence (20x7 m), drinkbár/reggeliző hely, kert, parkoló (felár!). 
Lakások: 2 épületben, B/4(-5) fős standard (35 m2), újszerű bútorzat, ágynemű huzattal,
satTV, wi-fi, fagyasztós hűtő, mikró bérelhető, balkon vagy loggia. 
Légkondicionálós lakás (Superior)- magasabb áron! 

Tengerparti rezidenciák***

Min. 3-4-5 éjre is! (akár VII. 6-ig és VIII. 26-tól) Standszerviz az árban! (Stella Maris)
AKCIÓK! -5% (Le Saline) ill. 10% akár május 31-ig (Aregai), 7=6 éj árán (ahol jelezve, kivéve
ünnepi időszakok!), melyek az Universo max. 10%-os kedvezményével összevonhatók! 
Tengerre nézők lakások is! (Stella Maris) Étkezés lehetőség! (Stella Maris, Aregai)
További tudnivalók az egyes szállásleírásokban! 

• STELLA MARIS - Pietra Ligure
AKCIÓ! 7=6 éj árán! (VI. 2-ig és IX. 1. után)
Strandszerviz, ágynemű huzattal és légkondicionáló- az árban!
Étkezéssel is! („a la carte” lehetőség)
Közkedvelt apartmanház, központ és sétálózóna közelben. Kis belső medence (12x6 m), wi-fi
(fizetős!), parkoló (250 m-re - korlátozott!) vagy garázs (felár!), saját strand, (strandszerviz az
árban). Lakások: ágynemű huzattal- Mono/3 fős (25 m2) és Bilo/4 fős (30 m2), satTV, széf, lég-
kondicionáló (felár!), francia erkély vagy kis balkon. Tengerre nézők is- magasabb áron.
LE SALINE - Borgio Verezzi, strand 50 m
Min. 4 éjre is! (VI. 2-ig és IX. 4. után) AKCIÓK! -5% április 12-ig, 7=6 éj árán (V. 26-ig és
IX. 8. után, kivéve ünnepi időszakok!) melyek egymással nem, de az Universo max. 10% kedvez-
ményével összevonhatók. Étkezési lehetőség is!
Újabb építésű rezindecia Finale Ligure és Pietra Ligure között félúton. Fölötte domboldalba
húzódó hangulatos ófalu, ahol sétalehetőség, jó éttermek, fantasztikus kilátás. 
Strand: 50 m-re. Szolgáltatások: medence (18x8 m), napozóterasz, snack bár/pizzeria, wi-fi,
parkoló vagy garázs (felár!)  
Lakások: satTV, légkondicionáló (fizetős!). Mono/3-4 fős- lehet balkon nélküli vagy francia erké-
lyes ill. földszinti, a többi típus kis erkéllyel, némelyik tengeri kilátással.

• MARINA AREGAI (4*) - Santo Stefano (Imperia)
Min. 3 ill. 5 éjre is! (szezonfüggő, akár VII. 6-ig és VIII. 26 tól!)
AKCIÓK! -10% március 31-ig 7=6 éj árán (V. 24-ig és IX. 14. után).
Az akciók egymással nem, de az Universo max. 10% kedvezményével összevonhatók.  
Ágynemű huzattal, légkondicionáló, végtakarítás és parkoló- az árban! 
Étkezéssel is (reggeli és vacsora- felár ellenében!).
Residence/Hotel az üdülőhely festői yachtkikötője közelében, központ kb. 1,5 km, üzletek
200 m-re. Saját strandszakasz (fizetős strandszerviz!), étterem, drinkbár, nagy kert, napozóterasz,
wi-fi, parkoló. Lakások: Mono/4 fős- manzard (30-35 m2), B/4 (-5) fős balkonos (50 m2), satTV,
fagyasztós hűtő, mikró, széf, légkondicionáló. Részleges tengeri kilátással is.

IDŐSZAKOK
szombati váltás
MONO/2 fős
BILO/4 fős

IX. 8- 28.

119 900
152 900

V. 19- VI. 2.

162 900
173 900

VI. 2- 23.,
VIII. 18- IX. 8.

200 900
233 900

VI. 23- 
VIII. 4.

228 900
276 900

VIII. 
4- 18.

280 900
355 900

Az árak tartalmazzák a rezsit, a heti váltás törölközőt és ágynemű huzatot, a légkondicionálást és a strandszervizt.
A lakást takarítva kell átadni, ellenkező esetben a kaucióból kerül visszatartásra. Kaució: 100 €
Fakultatív: garázs 8 €/kocsi/éj (előrendelendő!), wi-fi 15 €/lakás/hét. 

Stella Maris, tengerparti Árak: Ft/lakás/7 éj

IDŐSZAKOK
szombati váltás
V. 24- VI. 16., IX. 8-15.
VI. 16- 30., VIII. 25- IX. 8.
VI. 30- VII. 14.
VII. 14- VIII. 4., VIII. 18- 25.
VIII. 4- 18.

standard
170 900
192 900
206 900
275 900
302 900

tengerre néző
206 900
233 900
261 900
330 900
357 900

standard
206 900
261 900
275 900
357 900
385 900

tengerre néző
247 900
275 900
302 900
385 900
413 900

* Ünnepi időszakok felárral! Az árak tartalmazzák: rezsi, ágynemű huzattal, végtakarítás, légkondicionálás, parkoló.
Fakultatív: pótágy (5. ágy) 4.000Ft/nap, büfé reggeli15 €/fő/nap, strandszerviz 25 €/egység/nap. Kaució: 100 €

Marina Aregai, tengerparti *Árak: Ft/lakás/7 éj
MONO/4 fős BILO/4(-5) fős 

TURNUSOK*
szombati váltás
V.26-ig, IX.15-től
V. 26, VI. 2.
VI. 9.
VI. 16, 23.
V. 30.
VII. 7, 14, 21.
VII. 28.
VIII. 4, 11.
VIII. 18.
VIII. 25.
IX. 1.
IX. 8.

Mediterranee
14.900
22.900
22.900
26.900
35.900
35.900
35.900
40.900
26.900
22.900
14.900
14.900

Riviera
14.900
24.900
24.900
31.900
31.900
31.900
36.900
36.900
36.900
24.900
24.900
24.900

Perla Marina
22.900
22.900
30.900
30.900
36.900
36.900
43.900
43.900
36.900
36.900
30.900
30.900

Cristal
16.900
22.900
22.900
41.900
41.900
51.900
51.900
55.900
51.900
41.900
22.900
16.900

TRILO/4-6 fős
Cristal
16.900
22.900
22.900
41.900
41.900
51.900
51.900
55.900
51.900
41.900
22.900
16.900

Az árak tartalmazzák a rezsit, heti váltás törölközőt és az ágynemű huzatot (kivéve Cristal), valamint a Mediterranne
és Cristal esetén a strandszervizt. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 35 € (Riviera).  
A Mediterranee, Perla Marina és Cristal esetén a lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben a végtakarítás a
kaucióból kerül visszatartásra. Fakultatív: parkoló (előrendelendő) 5 €/nap (Riviera), 7 €/nap (Perla Marina), garázs
60 €/hét (Cristal), 80 €/hét (Mediterranee), széf, 5 €/hét (Mediterrannee), wi-fi 10 €/hét, légkondicionáló 0,3 €/kwh
(Perla Marina), büfé reggeli 7 €/fő (Riviera) Kaució: 100-150 €
* 7 éjszakánál rövidebb tartózkodás esetén - foglalási költség: 5.000 Ft/megrendelés!

medencések, strand 50-300 m Lakásárak: Ft/egy éjszaka
BILO/2-4 fős

IDŐSZAKOK- szombati váltás
V. 26- VI. 2., IX. 1- X. 29.
VI. 2- 22., VIII. 25- IX. 1.
VI. 23- 30., VIII. 18- 25.
VI. 30- VIII. 4.
VIII. 4- 18.

MONO/3 fős
148 900
173 900
209 900
249 900
301 900

MONO/4 Sup.
159 900
185 900
220 900
268 900
313 900

BILO/4 fős
176 900
220 900
261 900
308 900
357 900

BILO/5 fős
182 900
233 900
273 900
328 900
374 900

Az árak tartalmazzák: rezsi és ágynemű huzattal. Helyszínen fizetendő: végtakarítás 40 €/Mono és 50 €/Bilo.
Fakultatív: légkondicionáló 50 €/hét, parkoló vagy garázs 9 ill.11 €/kocsi/hét (mind előrendelendők!), Kaució: 200 €

Le Saline, strand 50 m *Árak: Ft/lakás/7 éj

Új!

Standard apartmanházak- medencével***

Min. 3-4-5 éjre is! (akár VI. 30-ig és IX. 1. után) 
AKCIÓK! -5% 7=6 éj árán (ahol jelezve, kivéve ünnepi időszakok!)
Standszerviz az árban! (Mediterranee, Cristal) Reggeli lehetőség (Riviera, Perla Marina).
Ágynemű huzattal az árban! (Riviera, Mediterranee, Perla Marina)
További tudnivalók az egyes szállásleírásokban! 
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• AL SANTUARIO - Peschiera del Garda
Átutazóknak, kirándulóknak akár 1-2 éjszakára is! Csoportoknak tranzitszállásnak is ajánlott! 
Kedvező fekvésű szálláshely 5 km-re a tótól, 20 km-re Veronától, autópályáról könnyen megkö-
zelíthető helyen. Szolgáltatások: tágas étterem, drinkbár, wi-fi a közösségi terekben, nagy parkoló.
Elhelyezés: középkori épületegyüttesben kialakított, kényelmes, szépen berendezett szobák,  TV,
zuhany/WC, fűtés/légkondicionálás. Akár 4-5 ágyasok is (emeletes ágy nélkül).
Ellátás: kontinentális reggeli. Csoportoknak fakultatív vacsora lehetőség. 

Medencés rezidencia és apartmanok**/***

• CANESTRELLI - Moniga del Garda (Sirmione 20 km)
Elő- utószezonban min. 5 éjre is!  
Medencés rezidencia a tó dél-nyugati részén, panoráma környezetben (Saló 10 km).
Strand: legközelebbi kb. 2 km, de továbbiak is a közeli, nagyobb üdülőhelyeken (Saló, Desenzano). 
Szolgáltatások: étterem- pizzéria, drinkbár, parkosított környezet, nagy medence, napozóterasz,
kert, tenisz (fizetős), parkoló. Lakások: sorvillák emeleti vagy földszinti apartmanjai. 
Újszerű berendezés, satTV, mikro, balkon vagy terasz (akár tavi kilátással is). 
A Mono-ban 2x dupla dívány, a Trilo típusok mind földszintiek, terasszal és 2 fürdőszobával. 
Csak szoba lehetőség is! (2 ágyas zuhany/WC-s, ágynemű huzattal, de ellátás nélkül!) 

Garda-tó, Sirmione

EDEN üdülőfalu  

GARDA- TÓ ÉS KÖRNYÉKE
Tópart közeli és zöldövezeti szálláshelyek

Olaszország legnagyobb és legszebb tava a Dolomitok koszorújában. Csodálatos természet, buja mediterrán
növényzet, olaj-, citrom- és narancs ligetek jellemzik. Élményszámba megy körbeutazni, ellátogatni kisvárosai-
ba, hajókirándulást tenni, felvonóval felmenni a közeli csúcsokra. Környezetében híres műemlék városok: Trento,
Verona, Brescia, Mantova stb. Vonzerejét képezik különböző szórakoztató parkjai is. A standok apró kavicsosak.

Standard szállodák **/***

Medencés üdülőkempingek ****/*****                     
AKCIÓK! február 28-ig -25 € min. 7 éjszaka rendelése esetén,
7=6 éj (VII. 7-ig és IX. 1. után) és 14=10 éj árán (üdülőfalunként változó szezonokban).
Elő- utószezonban kivételesen jó árak és akár 7=5 éj árán is! (pl. VI. 16-ig és IX. 8. után) 
A foglalásokra egyedi feltételek vonatkoznak!
Színvonalas üdülőfalvak a Garda-tó legszebb, legnevezetesebb zónáiban (Peschiera, Bardolino,
San Felice del Benaco), tópart közelben. Strand: apró kavicsos
Szolgáltatások: medencék napozóterasszal, vendéglátó- és sportlétesítmények, élelmiszer- és más
üzletek, valamint kempingenként változóan- szórakoztató programok és miniklub (ált. csak főszezon,
mosoda, wi-fi (felár!), kerékpárhasználat. Parkolóhely biztosított. 

Mobilház típusok: Premium és Plus/7 fős- a legújabb modellek! Tágas, modern lakóegységek. 
Félig- vagy teljesen fedett faterasszal, Standard/6 fős- modern, otthonos berendezésű középkategó-
riás modellek. Faterasz vagy előtető- kempingenként változóan. 
Légkondicionáló mindben (fizetős!), grillező vagy sütőlap tartozik valamennyihez.

• SAN VITO 4* - Bardolino (Lazise 3 km)
Közvetlen tóparti üdülőfalu buja mediterrán környezetben. Kora tavasztól nyitva! (III. 17.) 
A Gardaland 7 km (nyáron ingyenes buszjárat). Medencék (csúszdával is), napozóterasz kilátással
a tóra. Standard/6 fős- középkategóriás és Prémium/7 fős- legújabb mobilház típusok, előbbi elő-
tetővel, utóbbi faterasszal. Légkondicionálóval (fizetős!) és grillezővel.   

• EDEN 4* - San Felice del Benaco (Saló 3 km)
A tópartig nyúló, teraszos kialakítású üdülőfalu, buja mediterrán növényzettel borított domboldal-
ban, kilátással a Saló- i öbölre és a tó túloldalán magasodó Monte Baldo 2000 m fölötti csúcsára.
Nyitva: IV. 21- IX. 23. Két felnőtt és egy csúszdás gyermekmedence. Standard/6 fős és Prémium/7
fős mobilház típusok, félig- vagy teljesen fedett faterasszal, légkondicionáló (fizetős!) és grillező. 

• BELLA ITALIA 5* - Peschiera del Garda
A Garda- tó legnagyobb kempingje, hatalmas vízi parkkal. (5 db csúszdás medence és 3 db egyéb)
Kora tavasztól őszig nyitva! (III. 14- XI. 4.) Közvetlen tóparti, kis kiépített homokos stranddal.
Sportpályák, vízi sportlehetőségek. Nappali- esti animáció minden korosztálynak.
Standard/6 fős- középkategóriás és Prémium (és Plus)/7 fős- legújabb mobilház típusok, vala-
mennyi faterasszal, légkondicionáló (fizetős!) és grillező 

• JOKER szállodák - tópart közelben 
Átutazóknak, kirándulóknak akár 1-2 éjszakára is! 
Csoportoknak tranzitszállásnak is ajánlott! 
Standard szállodák a tónál vagy annak max. 10-20 km-es körzetében. 
A szálloda neve és pontos elhelyezkedése kb. 2 héttel az indulás előtt kerül megadásra. 
Elhelyezés/ellátás: 2 ágyas zuhany/WC-s szobák, kontinentális reggelivel.

Canestrelli Medencés apartmantelep  

Az árak tartalmazzák: rezsi, kocsihely, medencehasználat. Fakultatív: légkondicionáló- ahol lehetséges (felár!).  
A lakásokat takarítva kell átadni, ellenkező esetben végtakarítási  díj fizetendő! Kaució: 100 €

rezidenciák, tópart 100-500 m                 Árak: Ft/lakás/7 éjszaka
TURNUSOK

Easy

San Benedetto
La Corte
La Torretta
Quadrivium

típus

B4
C6
C6
C5
C5
C6

III. 11-ig,
X. 1.
után

132.900
147.900
154.900
147.900
238.900
204.900

III. 11-
V. 6.,

IX. 15-29.
164.900
191.900
185.900
191.900
256.900
226.900

V. 6- 
VI. 23.,

IX. 8-15.
196.900
226.900
221.900
226.900
284.900
259.900

VI.23-VII. 7.
VIII.25-
IX.8.

254.900
282.900
263.900
282.900
369.900
394.900

VII. 7-14., 
VIII. 18-

25.
265.900
299.900
274.900
299.900
399.900
413.900

VII. 14- 
VIII. 18.

276.900
319.900
385.900
316.900
432.900
432.900

Új!

TURNUSOK
ált. szombattól
VI. 16.
VI. 23.
VI. 30.
VII. 7.
VII. 14-VIII. 11.
VIII. 11.
VIII. 18. 
VIII. 25.
IX. 1.

Standard
80
95
120
140
165
140
105
80
60

Prémium
95
110
145
160
180
160
120
95
75

Standard
80
95
130
140
170
150
110
80
65

Prémium
105
125
145
150
190
170
135
105
90

Standard
90
105
140
160
185
170
130
105
75

Premium
110
140
170
180
195
180
160
125
85

*Az árak mind EUR-ban, mind Ft-ban is fizethetők. Foglalási költség: 10.000 Ft/megrendelés. 
** Bella Italia: Premium Plus mobilház típus is foglalható- felárral (5-10 €/lakóegység)
A mobilházak foglalására egyedi részvételi feltételek vonatkoznak! Az árak tartalmazzák a rezsit és a parkolóhelyet.
Kaució: 100 € A lakegységeket takarítva kell átadni, ellenkező esetben végtakarítási díj fizetendő: 40 €/Classic és
Standard, 50 €/Premium és Plus. Fakultatív: ágynemű huzat 10 €/fő/nap, légkondicionálás 5 €/nap/lakóegység, 

mobilházak, tópart közelben Lakóegység árak**: EUR/egy éj
San Vito Bella Italia**Eden

IDŐSZAKOK- kötetlen váltás
I. 2- III. 31., XI. 1- XII. 20.
IV. 1- V. 31.,  X. 1- 31.
VI. 1- 30., IX. 11- 30.
VII. 1- VIII. 31., IX. 1- 10.

Egyéni árak
12.900- 14.900
13.900- 15.900
14.900- 16.900
15.900- 18.900

Csoport árak**
11.900- tól
12.900- tól
13.900- tól
14.900- tól

* Ünnepek, kiemelt események idején és csak szombat éjszaka rendelése esetén felárat kérhetnek! 
** Csoport árak (min. 25 főtől) tartózkodási időtől is függők! Pótágy kedvezmény- egyéni (3-4.ágyon): -10%
Felárak: félpenzió 4.900 Ft/fő/éj- től, egyágyas 5.900 Ft/fő/éj-től
Foglalási költség- egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén: 5.000 Ft/megrendelés (csak egyénieknek)

ELHELYEZÉS 

3 ágyas
2 ágyas
1 ágyas

elő/utószezon
11.900
13.900
16.900

főszezon
14.900
18.900
20.900

elő/utószezon
min. 3 éj esetén 

10.900
1-2 éj esetén 12.900

főszezon
14.900

16.900
* Csoport árak min. 25 főtől és vegyes ágyszámú szobákban történő elhelyezés mellett értendők. Minden 26. fő ingyenes.
Szezonok: elő/utószezon:  I. 30- VI. 6. és IX. 12- XII. 19., főszezon: VI. 7- IX. 11. és ünnepi időszakok. 
Az árak tartalmazzák a reggelit, ágyneműt huzattal, légkondicionálást/fűtést és a parkolást (buszoknak is!). 
Fakultatív: vacsora- csak csoportoknak 20-30 €/fő/étkezés (előrendelendő!) 
Foglalási költség- egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén: 5.000 Ft/megrendelés (csak egyénieknek)

Egész évben! *Árak: Ft/fő/éj- reggelivel

tópart közelben (kb. 5 km) Árak: Ft/fő/éj- reggelivel
Egyéni árak Csoport irányárak*

TURNUSOK- szombati váltás
IV. 21- V. 9., IX. 8- X. 6.
V. 19- VI. 23., IX. 1- 8.
VI. 23- VII. 14., VIII. 25- IX. 1.
VII. 14- VIII. 25.

MONO/2-4 fős
94.900
132.900
184.900
214.900

BILO/2-4 fős
159.900
200.900
245.900
302.900

TRILO/4-5 fős
185.900
219.900
260.900
343.900

*Ünnepek, kiemelkedő események idején felárat kérhetnek! Az árak tartalmazzák a medence és napágy használatot.
Helyszínen fizetendő: rezsi 0,26 €/Kwh, végtakarítás 20 €/Mono, 30 €/Bilo és 45 €/Trilo. Kaució: 100 €

Canestrelli, tópart 2 km *Árak: Ft/lakás/7 éj

Színvonalas medencés rezidenciák***

Újabb építésű, sorházas apartman telepek medencével a tó déli részein. Strand: 150-500 m
Lakások: zömmel nagyobb (két hálószobás), komfortos apartmanok, balkonnal vagy terasszal, parko-
lóval. További tudnivalók a leírásokban! Egyéb lehetőségek a hátországban is, vidékies környezet-
ben, agroturisztikai létesítményekben, de távolabb a tótól. (3-5 km). Kérje ajánlatunkat!

• LA CORTE (Castelnuovo del Garda) - a Gardaland közvetlen közelében, tópart 500 m, Sirmione
9 km. Kellemes lakások, TV. légkondicionáló.

• LA TORRETTA - Peschiera központja 5 perc sétányira, a tópart is kb. 5 percre autóval.
Mediterrán stílusú újépítésű villák elegáns lakásokkal.

• QUADRIVIUM (Castelnuovo del Garda) - 5 percre a tótól, Gardaland közel. Újépítésű villasze-
rű épületek, modern berendezésű lakásokkal.

• EASY, SAN BENEDETTO - Peschiera (500 m- 3 km) 
2-3 éjszakára is! (Easy és csak elő- utószezonban!)
Standard, medencés apartmanok lakópark jellegű többemeletes társasházakban.
Tópart: 100-150 m-re, mely a San Benedetto esetében kiépített parti sétányon érhető el.
Szolgáltatások: medencék parkosított környezetben, teniszpálya (Easy, fizetős!), parkoló. 
Buszmegálló és transzfer busz a Gardalandba a közelben. (Easy)
Lakások: egyszerű, átlagos berendezésű, alap felszereltségű apartmanok, légkondicionáló (nem
mindben!), erkély vagy terasz/kertrész. (utóbbi San Benedetto)
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• Magánapartmanok*** - szálloda rendszerben
Rövid kiránduláshoz, de tranzitaszállásnak, akár 1-2 éjszakára is foglalhatók!
Baráti társaságoknak, kisebb csoportoknak is ajánlott! (elhelyezése több egymás közeli házban)
Ágynemű huzat és takarítás az árban!
Csak szállás vagy reggeli, vacsora is igényelhető!

Elhelyezés: felújított, ízlésesen berendezett, kisebb nagyobb lakásokban, melyek a hely jellegze-
tes építészeti vonásait őrzik, de mégis egységes kínálatot képviselnek. Mintegy 150 apartman
lehetőség, színvonaluk ill. méretük szerint több árkategóriába sorolva. Némelyik házban csak 1-
2 lakás kiadó, másutt nagyobb társaságokat, csoportokat is el tudnak helyezni.
Lakások: MONO/2, BILO/2-3-4 és TRILO/4-5-6 fős típusok, felszerelt konyhával, zuhany/WC- vel,
ágynemű huzat biztosított. Esetenként erkély, biztonságos parkolási lehetőség a házak közelében.
Ellátás: önellátó ill. igény szerint- bekészített reggeli (kontinentális, helyi termékekből) vagy
menü vacsora (választható éttermekben).

Napos völgy, mely a Garda-tó északi csücskétől kb. 10 km-re kezdődik és 600-700 m tengerszint
feletti magasságban húzódik, festői táji környezeteben, kicsi alpesi tóval, ez a Lago di Ledro.
A vidék kiváló pihenésre, természetjárásra, a tó sekélyebb részei nyáron fürdőzésre is alkalmasak,
vízi sportok űzhetők, kiépített, este kivilágított sétaút ill. kerékpárút visz végig a tó mentén. 

A tó környéki szálláshelyekről könnyűszerrel megközelíthető a Garda- tó és annak híres látnivalói, de
kb. 50- 100 km-es körzetben csillagtúra szerűen bejárható Verona, Bergamo- Milánó, a Lago d’ Iseo
és a Comoi-tó, valamint Trento- Bolzano és a Dolomitok is. 

Strand: széles, lapos kavicsos vagy fövenyes szervezett strandok, ill. stégek biztosítják a napozást
és a kényelmes fürdőzést. Vízibicikli és más vízi sporteszközök bérelhetők.

A Carni Alpok Tarvisiotól, az olasz (osztrák) határtól mindössze 50 km-re, Tolmezzótól megköze-
líthető hegyvidék, tőlünk könnyen elérhető!
Kis alpesi falvakban található szálláshelyek, távol a világ zajától, hangulatos ódon utcákkal, kéz-
műves műhelyekkel és hagyományos vidéki vendéglátással. 
Ideális hely a csendes, nyugodt pihenésre! Jó levegőn, szép táji környezetben élvezhetik a termé-
szet szépségeit, a csodálatos panorámát, ahonnan tiszta időben ellátni egészen az Adriai-tengerig. 
Kellemes kirándulásokat tehetnek a gyógyforrásairől híres Arta Termetől, a 2700 m magas csú-
csok alatt fekvő Ravascletton át Sappadáig, de eljuthatnak a közeli Cadore-völgy hegyvidéki üdülő-
helyeire, vagy akár Cortina d’ Ampezzoba és a festői Misurina-tóhoz is. 

HEGYEK-VÖLGYEK NYÁRON
Hegyvidéki ill. tópart közeli szálláshelyek

Ezekkel a lehetőségekkel azoknak kívánunk kedvezni, akik a szabadságukat szívesebben töltenék a
zsúfolt tengerpartok helyett hegyek között, festői völgyekben, tavak közelében, vidéki környezetben.
A természetben eltöltött idő a pihenés, egészséges kikapcsolódás egyik legjobb módja!

Lago di Ledro

DolomitokVALLE DI LEDRO  
- Lago di Ledro: Trento 30 km, Garda- tó 10 km -

CARNI ALPOK- DOLOMITOK
- Tarvisiotól indulva Bolzano-Trentoig -

Standard apartmanok*** - Pieve di Ledro, Mezzolago, Pur
Elő- utószezonban min. 4-5 éjszakára is - kötetlen érkezéssel 
(foglalási költség!), pl. Lori és Serena Manzard- VI. 16-ig, Serana Trilo- VI. 9-ig,
Serena Charme- VI. 2-ig és valamennyi IX. 15. után!
Kora tavasztól késő őszig foglalhatók! (III. 24- X. 13.) Nagyobb társaságok, csoportok 
(min. 20 fő) elhelyezése egymás közeli házakban biztosítható! (házanként 2-4 db lakás)

Újszerű, vagy teljesen felújított, tágas, szépen berendezett, jól felszerelt és karbantartott
lakások, tóparti vagy közeli vidékies településeken, nyugodt, vendégszerető környezetben. 
A manzardok is tágasak, megfelelő belmagassággal- csak balkon nélkül! 
Némelyik egész évben üzemel, többségük fűthető (felár!).

• Casa LORI (Pieve di Ledro) - tópart ill. strand 150 m, központ 500 m, egy nagy tisztáson
épült  két egymás melletti 6- 6 lakásos épület (földszint, 1. emelet, manzard), kocsihely. 
Lakások: TRILO/4 ill.5 fős tágas apartmanok (55 m2), satTV, mikro, wi-fi (az árban), balkon 
(1. emelet) vagy terasz (magas földszint). A manzard lakásoknak nincs erkélye!

• Casa STEFANIA (Pieve di Ledro) - 4 lakásos kis rezidencia, 200 m-re a tóparttól ill. 
a strandtól, 500 m-re a központtól, nagy kert, grill lehetőség, parkoló. 
Lakások: TRILO/4-5 fős (55 m2) újszerű berendezés, 2 x duplaágyas hálószoba, 1 fős dívány
a nappaliban, satTV, wi-fi (az árban).

• CA’ SERENA (Pur) - tóparti (50 m), 25 lakásos, kisebb, sorházas épület, központ 800 m,
saját strand- napozóstéggel, kerti grill, kocsihely. 
Lakások: Standard (TRILO/4-6 fős) - tágas apartmanok (60-70 m2 is!), balkon vagy terasz
kilátással a tóra (kivéve manzard!), satTV, kávéfőző.
Charme (TRILO/3+2 fős): tágas, nemrégiben felújított modern lakások, mikro, mosó- moso-
gatógép, hajszárító, az egyik hálóban dupla ágy + 1ágy, a másikban két külön ágy, a földszin-
tiek kis előkerttel, az emeletiek balkonnal és tavi kilátással, wi-fi mindben (10 €/hét).

apartmanok, tópart 50 ill.150 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

TRILO/4 és 5-6 fős
Lori és Serena (manzard)
Serena (basic)
Lori (balkon vagy terasz)

Fő

4-5
4-5
4-5

IV. 14- V. 19.,
IX. 8- X. 13.

68.900
80.900
86.900

V. 19- VI. 30., 
IX. 1- 8.

83.900
98.900
107.900

VI. 30- VII. 21.,
VIII. 25- IX. 1.

127.900
162.900
173.900

VII. 21
- VIII. 25.

171.900
214.900
229.900

apartmanok, tópart 50 ill.200 m Árak: Ft/lakás/7 éj
TURNUSOK
szombati váltás

TRILO/4 és 5-6 fős
Stefania
Serena „Charme” (emelet)
Serena „Charme” (földszint)

Fő

4-6
4-5
4-5

IV. 7- V. 19.,
IX.15- X. 13.

95.900
111.900
120.900

III. 24- IV. 7.,
V. 19- VI. 30., 

IX. 1- 15.

124.900
136.900
149.900

VI. 30- VII. 14.,
VIII. 25- IX. 1..

197.900
205.900
224.900

VII. 14
- VIII. 25.

249.900
275.900
290.900

*Rövid tartózkodás esetén (min. 4 éj) 5.000 Ft foglalási költség fizetendő!
Az árak tartalmazzák a rezsit. Helyszínen fizetendő (kötelező!): végtakarítás 40 €/lakás, kivéve Ca’ Serena „Charme”,
ahol 50 €/lakás! Fakultatív: wi-fi 10 €/hét- Serena, fűtés- ahol lehetséges (5 €/m3- fogyasztás szerint) 
Kaució: 100 € Kisméretű háziállat- előzetes bejelentés mellett- vihető. (35 €/hét)

EGÉSZ ÉVBEN!**
Nincs kötelező turnusváltás!
I. 8- IV. 30., IX. 1- XII. 17.
V. 1- VII. 15.
VII. 16- VIII. 31. 

csak szállás
10.900
8.900
9.900

reggelivel
12.900
10.900
11.900

félpenzióval
18.900
15.900
17.900

*Az árak a „basic” árkategóriába sorolt lakásokra vonatkoznak. Színvonalasabb lakások is 1.000 ill.2.000 Ft/fő/éj felárért. 
**3 éjszakánál rövidebb idejű foglalás esetén amegadott árakra +1.600 Ft/fő/éj felárat kérnek és 5.000 Ft/megren-
delés- egyszeri foglalási költség is fizetendő!
Az árak tartalmazzák a rezsit (fűtés is), ágyneműt huzattal, konyhai textíliákat, törölközőt és a takarítást (heti két
alkalommal + végtakarítás)  Kaució: 100-150-200 €/lakástípustól függően
Kedvezmények: gyermek 4-6 évesig -50%, 6-12 év között -30%, hosszú tartózkodás (14 éjtől) -10% 
Felárak: egyágyas 4.000 Ft/fő/éj, üres ágy felár 3.000 Ft/fő/éj. Kisméretű háziállat vihető: 3 €/éj

MONO/2, BILO/3-4 és TRILO/4-5-6 fős
*Árak (basic): Ft/fő/éj- től

Tina Ca' Serena

Lori

Stefania

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:
Szállodák és apartmanok a Dolomitok távolabbi völgyeiben is,

mint a Bolzano közeli Val Gardena (Gruppo Sella), Val di Fassa (Marmolada gleccser 3.343 m)
vagy a Val di Fiemme napsütötte völgyeiben, de a Garda-tavon túli Val di Sole híres 

magashegyvidéki üdülőhelyein is a Stelvio Nemzeti Park közelében 
(3.500 m feletti csúcsok). Kérje ajánlatunkat!
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• FIRENZE - 20 km Árak: Ft/fõ/éj-től reggelivel

Árak: Ft/fõ/éj • RÓMA KÖRNYÉKE - 20-30 km

Villaggio***
Medencés üdülõkempingek Firenze kb. 15-20 km-es körzetében, a festõi
toszkán dombvidéken. Ideális átutazóknak, de hosszabb tartózkodásra is aján-
lottak. Ideális kiindulópontok Firenze, Pisa, Lucca, Siena, San Gimignano,
Volterra stb. felfedezéséhez. Jó helyi autóbusz összeköttetés Firenzével (kb.
30-40 perc), megálló a közelben. Szolgáltatások: étterem-pizzéria, drinkbár,
szupermarket, nyáron medence, sportpályák, parkolási lehetõség.
Elhelyezés: zuhany/WC-s lakóegységekben (konyhával is). Önellátó!

Villaggio***
Hangulatos, medencés üdülőkemping Róma külvárosában, zöldövezetben,
kb. 20 percre a városközponttól, jó helyi közlekedéssel.
Szolgáltatások: étterem-pizzéria, szupermarket, wi-fi, felnőtt- és gyermekme-
dence, parkoló (busznak is ingyenes!).
Elhelyezés: szépen berendezett bungaló- szobákban vagy bungalókban, konyhá-
val vagy anélkül, satTV, zuhany/WC, fűtés/légkondicionálás, kis kert vagy terasz
Ellátás: önellátó, csoportoknak- igény esetén reggeli és vacsora kérhető.

• VELENCE ÉS PADOVA KÖZÖTT - 20-30 km Árak: Ft/fõ/éj-től reggelivel

EGÉSZ ÉVBEN
4 ágyas
3 ágyas
2 ágyas

EGYÉNI ÁRAK
11.900
12.900
14.900

CSOPORT ÁRAK
vegyes elhelyezés mellett:

12.900-13.900
szezontól függõen

Felárak- csak csoportnak: egyágyas 4.900 Ft/fõ/éj, vacsora 3.900 Ft/fõ/étkezés

Szállodák**/***
Velence elővárosában (Marghera), valamint Padova és Velence közötti
kisvárosokban (Strá, Dolo, Mira) található középkategóriás szálláshelyek. 
Szolgáltatások: étterem, drinkbár, parkoló. 
Ellátás: büfé rendszerû, de kontinentális reggeli.

Árak: Ft/fõ/éj-től reggelivel • HÍRES ZARÁNDOKHELYEK - Közép-Olaszország

Szállodák***
Assisi, Cascia, Loreto, San Giovanni Rotondo stb. vagy közvetlen közelük-
ben (15-20 km) lévõ középkategóriás szálláshelyek. 
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló. 
Elhelyezés: csoport esetén esetenként 3-4 ágyas szobákban is! 
Ellátás: kontinentális vagy büfé rendszerû reggeli- felár ellenében!

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas 
zuhany/WC-s szobában

EGYÉNI ÁRAK

14.900- 18.900

CSOPORT ÁRAK

13.900- 16.900
*Kivéve ünnepek, amikor felár lehetséges! 
Felárak: félpenzió kb. 2.900-3.500 Ft/fõ/étkezés, egyágyas kb. 3.600-4.500 Ft/fõ/éj. 
Vacsora: csak csoportoknak már 1.900 Ft/fő-től.

• VERONA ÉS A GARDA-TÓ - kb. 15-20 km Árak: Ft/fõ/éj-től reggelivel

Szálloda**
Kedvezõ árú szálláshely 20 km-re Veronától és 5 km-re a tótól.
Elhelyezés: középkori épületegyüttesben kialakított, puritán berendezésû,
de minden komforttal ellátott (zuhany/WC, fûtés/légkondicionálás) tágas
szobákban, a 4-5 ágyasokban sincs emeletes ágy!
Ellátás: kontinentális reggeli, fakultatív vacsora lehetõség (elõrendelendõ!).
Az árak tartalmazzák az ágynemût huzattal, légkondicionálást/fûtést és a
parkolást (buszoknak is). 

Árak: Ft/fõ/éj- reggelivel • NÁPOLY KÖRNYÉKE - 20-30 km

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas 
zuhany/WC-s szobában

EGYÉNI ÁRAK

16.900- 18.900

CSOPORT ÁRAK

13.900- 16.900
*Az árak egy éjszakás tartózkodás esetén ill. a fõszezoni idõszakban jelentõsen magasabbak is lehetnek!
Egyágyas felár: kb. 5.900-7.900 Ft/fõ/éj.
Csoportoknak ital is rendelhető a főétkezésekhez (felár!).

Szállodák***/***Sup.
A Nápolyi-öbölben (15-20 km), általában a Sorrentoi-félsziget „bejáratánál”,
Pompei közelében, az autópályáról praktikusan megközelíthetõ helyen lévõ
középkategóriás vagy jobb színvonalú szálláshelyek is (felár!). 
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló (buszoknak a kijelölt helyen!). 
Ellátás: büfé rendszerû reggeli és menü vacsora.

EGÉSZ ÉVBEN
zuhany/WC-s szobában*
5 ágyas 
4 ágyas
3 ágyas
2 ágyas
1 ágyas 

EGYÉNI ÁRAK
1-2 éjszakára
8.900- 9.900
9.900- 10.900
12.900- 14.900
14.900- 18.900
16.900- 20.900

CSOPORT ÁRAK 
vegyes elhelyezés 

12.900- 14.900
min. 3 éj esetén

13.900- 16.900
1-2 éj esetén

*4-5 ágyas és 1 ágyas szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!

• Ajánlatok 1-2 éjszakára is, tranzitszállásként - távolabbi úticélokhoz
• Egyéni utasoknak és szervezett CSOPORTOKNAK (min. 20 főtől)
• Útvonal összeállítás, programszervezés egyéni igény szerint!

VÁROSOK, TRANZITSZÁLLÁSOK
Átutazóknak vagy körutazóknak, rövid tartózkodásra is

IDÔSZAKOK

III. 25- IV. 28.,
IX. 9- X. 14.
IV. 28- VI. 24.,  
VIII. 19- IX. 9.
VI. 24- VIII. 19.

Lakókocsi-
szoba
10.900

11.900

12.900

2 fõs
12.900

13.900

18.900

3-4 fõs
10.900 - 8.900

11.900 - 9.900

14.900 - 12.900

CSOPORT ÁRAK
Elő- utószezonban:  

9.900 Ft/egy éj, 
8.900 Ft/több éjtől

Főszezonban: 10.900 Ft/egy éj
és 9.900 Ft/több éjtől

Maxi- lakókocsi

Az árak tartalmazzák a rezsit, a parkolást és nyáron a medence használatot. Végtakarítás 30 €/lakóegység. 

• GENOVÁTÓL A FRANCIA HATÁRIG - 100 km Árak: Ft/fõ/éj-től reggelivel

Szállodák***
Genova közelében, vagy a Ligúr-tengerparton kb. 50-300 m-re a parttól lévõ
középkategóriás hotelek. Szolgáltatások: ált. étterem, vagy csak reggelizõhely,
drinkbár. Szobák: TV, esetenként széf, hajszárító, esetenként balkon.
Ellátás: büfé rendszerû reggeli, menü vacsora. 
A szállodák neve az indulás hetében kerül megadásra!

IDÕSZAKOK
V. 27-ig és IX. 16. után
V. 27- VI. 17., IX. 2-16.
VI. 17- VII. 1., VIII. 19- IX. 2.
VII. 1- VIII. 19.

EGYÉNI ÁRAK
14.900
16.900
18.900
20.900

CSOPORT ÁRAK
13.900
14.900
16.900
18.900

Ált. min. 3 éj foglalását kötik ki! Egy éjszaka esetén felár! Egyágyas felár: 3.900 Ft/fõ/éj

• FIRENZE ÉS PISA KÖZÖTT - 50-60 km Árak: Ft/fő/éj reggelivel

EGÉSZ ÉVBEN

2 csillagos
3 csillagos
***sup.

EGYÉNI 
ÁRAK

11.900-14.900
14.900-16.900
16.900-18.900

felnõtt

13.900
14.900
16.900

diák

11.900
12.900

-

2 ágyas zuhany/WC-s szobában - reggelivel

CSOPORT ÁRAKSzállodák**/***
Firenze vonzáskörzetében, tőle északra és délre (20-30 km) fekvő városokban
vagy autópálya közelben lévő szállodák, ill. hasonlók Firenze és Pisa között is.
Szol gál ta tá sok: ét te rem, drink bár, par ko ló vagy ga rázs lehetõség.
Szo bák: TV, széf, ese ten ként minibár, lég kon di ci o ná lás. El lá tás: reggeli. 
Jó vasúti összeköttetés Firenze központjával (kb. 45 perc). 
Pisa környéki medencés villaggio is, komfortos lakókocsis elhelyezéssel,
olcsóbb árakon!

Felárak: egyágyas kb. +30%, ünnepi idõszakok vásárok, kiemelkedõ események kb. +20-30% 
Fa kul ta tív va cso ra cso por tok nak 1.900 Ft/fõ, egyé ni ek nek már kb. 2.900 Ft/fõ/ e gy fõ ét ke zés ár tól

EGÉSZ ÉVBEN

Elő- 
és utószezon
Főszezon 

Economy*
2 (-3) fős

8.900 

10.900

2 (-3) fős
9.900

11.900

4 (-5 fős)
8.900

9.900

Comfort 
(konyhás) 4 fős

9.900

10.900

Bungalók
Standard

*Csak fürdőszoba/WC-s. Az ár tartalmazza: rezsi, végtakarítás, ágynemű huzat, kocsihely. 
Felárak: 3. ill. 5. ágy- Economy 3.000 Ft/fő/éj, Comfort 3.900 Ft/fő/éj. 
Csoportoknak (min. 25 főtől) kedvezmények! (szezonfüggő!) Ellátás felár ellenében.

Egyéni utasoknak egyszeri foglalási költség (lekérési díj): 5.000 Ft/megrendelés
Felnőtt és diák csoportok esetén az árak min. 20-25 fõtől érvényesek! (minden 21/26. fõ ingyenes!)

• PÓ-ALFÖLDI MŰEMLÉK VÁROSOK - kb. 15-20 km Árak: Ft/fõ/éj- reggelivel

EGÉSZ ÉVBEN*
2 ágyas 
zuhany/WC-s szobában

EGYÉNI ÁRAK

14.900- 20.900

CSOPORT ÁRAK

13.900- 18.900
*Kivéve ünnepek, vásárok, kiemelkedõ események, amikor felár lehetséges! 
Felárak: félpenzió 4.000-6.000 Ft/fõ/étkezés, egyágyas kb. 4.500- 5.500 Ft/fõ/éj 
CSOPORT esetén a megadott árak esetenként - szezonon kívül -  
félpenziós ellátást is tartalmazhatnak!

Szállodák***/***Sup.

Bologna, Mantova, Parma, Cremona közelében (15-20 km), az utópályáról jól
megközelíthetõ helyen lévõ szálláshelyek. Átutazóknak tranzitszállásként is! 
Szolgáltatások: étterem/drinkbár, parkoló (buszoknak is!) 
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, csoportnak- külön kérésre 3-4 ágyas szobák is
Ellátás: büfé rendszerû reggeli, csoportoknak vacsora is.
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ÉR KE ZÉS / EL UTA ZÁS 
Az utas min den kü lön ér te sí tés nél kül kö te les az uta zá son va ló rész -
vé tel hez szük sé ges ok má nyok be szer zé sé ről intézkedni (pl. út le vél-
gyer mek is!), annak ér vé nyes sé gé ről és a célország elő írá sa i nak va ló
meg fe le lő sé gé ről meg győ ződ ni. 

Az Utas maga fe le lős továbbá az út le vél, ví zum, vám (be ho za ta li-ki vi te -
li), de vi za, il let ve köz egész ség ügyi elő írá sok be tar tá sá ért, a célország
uta zá si szem pont ból je len tős, de a ha za i tól el té rő közlekedési sza bá lya i -
nak tisz te let ben tar tá sá ért, to váb bá az élet mód- , ét ke zé si- és más helyi
szo ká sok  iránti előzetes tájékozódásért s azok  tiszteletben tartásáért. 

• Érkezéskor a ven dé gek nek a Részvételi jegyen, vagy voucheren (szol -
gál ta tá si utal vány) meg je lölt he lyen és idő pont ban kell je lent kez ni ük.

• A kö te le ző he lyi rend őr sé gi be je len tés hez le kell ad niuk egy sze -
mély azo no sí tó ok mányt (út le vél, sze mé lyi iga zol vány stb.) és ki kell
töl te niük egy be je len tőt (ezt a helyi partner előre is kérheti).

• Az uta zá si tájékoztatóban jel zett hely szí nen fi ze ten dő ket (re zsi, vég -
ta ka rí tás, foglalási költség, üdülőhelyi díj, ka u ció stb.) ér ke zés kor kell
le ró ni. A Ka u ci ó ról nyug tát kell kap ja nak, ezt őriz zék meg, mert en nek
be mu ta tá sa el le né ben kérhetik majd vis  sza a le té tet.

• Helyszínen fizetendő az üdülőhelyi díj, mely az utóbbi években folya-
matosan kerül bevezetésre Olaszországban. Ezen a címen üdülőhelyen-
ként változóan, szálláshely típustól/besorolástól, időszaktól/időtartamtól
és a vendég életkorától függően apartmanokban 0,50-3,00 Euro/fő/éj,
szállodákban 1,50-4,00 Euro/fő/éj összeget kérhetnek. 

• A tur nu sok Olasz or szág ban ál ta lá ban szom ba ti vál tás sal kez dőd nek.
Az et től el té rő vagy ha kérhető lehetőségeket- kü lön je lez zük!

• A szálláshely elfoglalása a szállodai szo bák ese tén ál ta lá ban 14.00 h-
tól lehetséges, az apart ma nok vi szont csak a he lyi iro da dél utá ni nyit -
va tar tá si ide jé ben, az az ál ta lá ban 15:30-19:30 h kö zött fog lal ha tók el.
Utóbbi szál lás he lyen ként vál to zó és a magyar nyelvű “Részvételi jegy”-
en ke rül pon to sí tás ra. At től el tér ni az elő ző tur nus el tá vo zá sa utá ni ta -
ka rí tás és a szieszta időszak mi att nincs le he tő ség!

• Apartmanok esetén a meg adott érkezési időt fel tét le nül be kell
tar ta ni, mert a he lyi iro da a jel zett idő pont ban min den kép pen be zár
és a kul cso t aznap már nincs mód juk ban át ven ni!

• Amennyiben ér ke zé sük bár mely ok mi att akadályozott (azaz csak
máskor tudnak érkezni, mint a szabályos turnusváltásban meghatáro-
zott), úgy azt kér jük írásban fel tét le nül és időben elő re je lez ni!

• Saját el ha tá ro zás ból tör té nő ké sőb bi ér ke zés vagy ko ráb bi tá vo zás
ese tén a ven dég ál tal be fi ze tett rész vé te li díj ból vis  sza té rí tés nem jár,
még ak kor sem, ha az utas azt elő re je lez te.

• A szál lást el hagy ni az el uta zás nap ján a részvételi jegyen megadott
időpontig, de  ál ta lá ban leg ké sőbb dél előtt 9:00 h-ig kell.

• Távozáskor az apart ma no kat tisz ta/ren des ál la pot ban kell át ad ni.
A ház tar tá si hul la dék el tá vo lí tá sá ra, va la mint a mo so ga tás ra - még ha
ta ka rí tá si díj fi ze té si kö te le zett ség is áll fenn - a “tur nus vé gi ta ka rí tás”
nem ter jed ki ! Nem meg fe le lő vég ta ka rí tás ese tén a szál lás adó fenn -
tart ja a jo got, hogy a ka u ci ót részben vagy egészben vis  sza tart sa.

• Bejelentés nél kü li tá vo zás ese tén apartmanok esetében a ka u ció
vis  sza tar tás ra ke rül!

ÉR TÉ KEK / BIZ TO SÍ TÁS
• Irodánknál utazásképtelenség esetére fakultatív (ún. Storno)

biztosítás köthető, de csak a megrendeléssel egyidejűleg! 
Konkrét ajánlatunk a Szerződésen szerepel. Javasoljuk, hogy utazás
előtt kössenek utasbiztosítást is (ún. BBP). 

• A helyszínen pedig fo ko zot tan vi gyáz za nak ér té ke ik re! Apartmanok
esetén ami kor nin cse nek a la kás ban (ill. javasolt éj sza ká ra is) az aj tó -
kat, ab la ko kat, min dig gon do san zár ják be vagy az er kély aj tó spa let tá -
ját rög zít sék! A szállodákban használják a széfet. (ha fizetős is!) 
Szem előtt vagy őri zet le nül ha gyott ér ték tár gya kért a fo ga dó iro -
da/szál lás hely fe le lős sé get vál lal ni nem tud. 
Pénz el vesz té se/el lo pá sa ese tén a biz to sí tó sem tsé rit. 

SZÁL LÁ SOK / BE SO RO LÁS
• Az olasz szálláshelyek zöm mel csak nyá ron üze me lő ún. “nya ra ló”

apart ma nok és szál lo dák, me lyek leg na gyobb ré sze a szín vo na lát
te kint ve “stan dard” ka te gó ri á ba so rol ha tó, az az ki ala kí tá suk, be ren -
de zé sük, fel sze relt sé gük át la gos. Ezek től el té rő, egyszerűbb vagy ní -
vó sabb szál lás he lye ket is ta lál nak kí ná la tunk ban, a szolgáltatásaik-
nak megfelelő olcsóbb vagy ma ga sabb ára kon! Kérjük ennek megfe-
lelően válasszanak! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a me den cés lé te sít mé nyeknél adott eset-
ben a ma ga sabb ár nem a szál lás hely ma ga sabb szín vo na lát, ha nem a
me den ce üze mel te tés sel kap cso la tos plusz költ sé ge ket tük rö zi.

SZÁL LÁS HE LYEK BE SO RO LÁ SA
A kategorizálás (csil la gok) az adott or szág hi va ta los be so ro lá sán
ala pul, mely ese ten ként el tér het a ha zai stan dard től, ezért sa ját
ér ték íté le tünk sze rint mó do sít hat juk.
- */**Egy sze rű szál lás he lyek (basic,economy)- ese ten ként

nem, vagy rész le ge sen fel újí tott, ré gi bú tor zat tal, ill. egyéb, de
funkcionális be ren de zés sel rendelkezőek.

- ***/***Sup.Kö zép ka te gó ri ás szál lás he lyek (standard, stan-
dard+ vagy Superior), me lyek az át la gos igé nyek nek meg fe le -
lő ek, ese ten ként plusz szol gál ta tá sok kal is (az ajánlatban kü lön
je lez ve), de olykor felár ellenében.

- ****Színvonalasabb szál lás he lyek, ma ga sabb felszereltsé-
gű, új abb épí té sű vagy fel újí tott lé te sít mé nyek ben, az át la gos -
nál több szol gál ta tás sal, melyekért felárat kérhetnek.

BE REN DE ZÉS / FEL SZE RELT SÉG
• Az átlagos olasz magán apartmanok berendezése a helyi hagyomá-

nyokat, a tu laj do nos íz lé sét és anya gi le he tő sé ge it tük rö zi, mely el té -
rő le het a ná lunk meg szo kot tól, amivel számolni kell!

• Az apartmanok “alap” be ren de zé se/fel sze re ltsége: nappali/konyha-
kony ha sa rok, sü tő nél kü li tűz hely (főzőlapok), konyhapult alá beépí-
tett, kö ze pes mé re tű hű tő szek rény (120 li te res, zömmel csak nyi tott
jég koc ka tar tó val, nincs fagyasztó része!), ét ke ző rész (annyi hagyo-
mányos „alap” edény és evő esz köz, ahány fő re a la kás hi te le sít ve
van), fürdőszoba- zömmel zuhanyzós, ese ten ként a zu hany ró zsa a fal -
ba épít ve és előfordulhat, hogy nincs külön zu hany tál ca, sem füg göny.

• Há ló szo ba vagy szo bák - az egy nél több szo bás apartmanokban az
egyik szo bá ban ál ta lá ban eme le tes ágy van és az a szo ba ki sebb is a
töb bi nél, az ágyak he lyi szo kás sze rint ál ta lá ban fém vá zas- sod ro -
nyos, pu ha mat ra cos fekhelyek. Fekhely(ek) a nappaliban- az étke-
ző résszel azonos légtérben lévő dívány lehet fém szer ke ze tű ki nyit ha -
tó ágy, kes ke nyebb mat rac cal, fo tel ágy vagy szek rény ből le nyit ha tó
ágy is, me lyek fek hely ként ke rül nek fi gye lem be vé tel re, azonban
kisebb súlyú gyermeknek ajánlottak- felnőttnek kényelmetlenek!

• A la ká sok ban csak an  nyi an lak hat nak, amen  nyi re az hi te le sít ve
van, ill. a hirdetményeinkben szerepel. A lét szám ba a kis gyer me kek
is be szá mí ta nak! Ezért meg ren de lés kor kor tól füg get le nül kér jük a tel -
jes lét szá mot je lez ni! Cse cse mők ese té ben (max. 2 évesig) kö te le ző -
en elő ír hat ják a kis ágy igény be vé te lét (van ahová vihető, másutt elő -
ren de len dő és a hely szí nen fi ze ten dő- felár ellenében!).

• A TV ahol van zömmel csak olasz adókat sugároz (esetenként Sat),
széf, mik ro, mo só- ill. mo so ga tó gép, lég kon di ci o ná ló nem a la ká sok
alap tar to zé kai, ezért ezek csak magasabb árkategóriájú apart ma -
nokban fordulnak elő, ahol a be ren de zé sek hasz ná la tá ért ese ten ként
kü lön díjat kérnek. 
Wi-fi az apartmanokban nem általános, inkább a szállodákban várha-
tó el, de ott is zömmel a közösségi terekben és általában fi ze tős!

• Egyedi igé nye ket, mint ba ba ágy, ete tő szék- elő ze te sen je lez ni kell s
ahol meg old ha tó ott ren del ke zés re bo csát ják, ese ten ként fel árért.

• Előfordulhat hogy az áram fo gyasz tást az ár - ta ka ré kos sá gi okok ból
- csak egy bi zo nyos fo gyasz tá s mennyiségig tar tal maz za (jelezzük!),
azon felül a fi ze ten dők kü lön ke rül nek meg ha tá ro zás ra.
Több elektromos berendezés egyidejű használata esetén áramkima-
radást idézhetnek elő (kiverik a biztosítékot)- kérjük erre ügyeljenek!

• Az apart ma nok es té ben az ágyak hoz ta ka ró (pléd) ill. pár na van
(ki vé telt kü lön je lez zük), de ágy ne mű hu za tot, le pe dőt vin ni kell
(vagy felárért elő ren del he tő)! Törölköző, kony hai tex tí li ák, tisz tí tó-,
mo só- és mosogató szerek a la ká sok ban nin cse nek! 

• A nyá ri szál lás he lyek ált. má jus ele jén nyit nak, ezért az idő já rás -
tól füg gő en az el ső tur nu sok nál a be zárt ság sza ga érez he tő le het
és ap róbb be üze me lé si ne héz sé gek  előfordulhatnak- melyet hely-
ben orvosolnak, ha jelzik!

• A la kás el fog la lá sa kor kér jük, hogy el len őriz zék an nak tar to zé ka it
(leltár!) és ha hi á nyos sá got, vagy meg hi bá so dást ész lel nek, azt a le -
he tő leg rö vi debb időn be lül je lez zék a he lyi part ner nél, hogy azt ki ja -
vít has sák ill. pó tol has sák, az az a prob lé má ju kat még a hely szí nen
meg old ják. Elmulasztott, vagy késleltetett hely szí ni hi ba jel zést
ha za ér ke zés után nem áll mó dunk ban el bí rál ni!

• Amennyiben ezt nem te szik meg, úgy a fo ga dók úgy te kin tik, hogy
min dent rend ben ta lál tak s a tá vo zás előt ti la kás át vé tel kor ál ta luk
ész lelt eset le ges kárt, vagy hi ányt a Kaució (biztonsági letét) terhé-
re té rít te tik meg Önökkel.

• A la ká sok he lyi sé ge i nek és be ren de zé si tár gya i nak nem ren del te tés -
sze rű hasz ná la tá ból adó dó kár oko zást s ezért a hely szí nen ki rótt kár -
té rí té si kö te le zett sé ge ket irodánk nem tud ja fe lül bí rál ni.

SZOL GÁL TA TÁ SOK
• Szállodai el he lye zés ese tén a szobák elfoglalása általában 14.00 h-

tól lehetséges és 9.00-10.00 h-ig kell kiköltözni. Előfordul, hogy a
takarítás vasárnap szünetel! Olasz szo kás nak meg fe le lő en a reg ge li
ál ta lá ban kon ti nen tá lis (vaj, dzsem, ká vé- tea, pék sü te mény), de
zömmel önkiszolgáló rendszerben. Et től el té rő el lá tás (bővített regge-
li: felvágott, sajt) leg fel jebb ***-tól fel fe lé vár ha tó el ill. ha azt kü lön
je lez zük. A fő ét ke zés háromfogásos fix- vagy választható me nü, mely
italt nem tartalmaz. Az éte lek mennyi sé gük ben (ke ve sebb!) és ízvilá-
gukban is el tér het nek a ha za i tól. Mivel irodánk ezt nem tudja befolyá-
solni ilyen cí men rek la má ci ót sem áll mó dunk ban el fo gad ni!

• Irodánk csak a meg kö tött szer ző dés ben sze rep lő szol gál ta tá so kat
kö te les biz to sí ta ni. Min den egyéb ezen felül igény be vett szol gál ta tást,
ha az fizetős vagy fakultatív, az utas a helyszínen kö te les meg fi zet ni.

• Amennyiben a szál lás ára ma gá ban fog lal ja a strand szer vizt, azt az
ajánlatban kü lön je lez zük. Ez lakóegységenként (szoba vagy apart-
man) 1 db nap er nyőt és 2 db nyug ágyat vagy napozószéket je lent a
szál lás hely meg ha tá ro zott (ki je lölt) strand sza ka szán, általában a hát-
sóbb sorokban. (előre lekötött, nincs mód változtatni rajta!)

• Medencés apart ma nok vagy szál lo dák ese té ben a me den cék ál ta -
lá ban jú ni us kö ze pe és szep tem ber kö ze pe kö zött üze mel nek, ugyan -
így a strand szer viz (de idő já rás füg gő is). 
A medencék körüli napágyak lehetnek fizetősek!

• Az apartmanok általában, a  szállodák nem minden esetben ren del -
kez nek parkolóhel  lyel (még ritkábban garázzsal). Egy la kás hoz vagy
szobához legfeljebb egy db át la gos mértű parkolóhely biztosított. 
En nél na gyobb ko csit ér de mes elő re je lez ni, mert prob lé mát okoz hat,
ha nem fér be. Ez eset ben a par ko ló hely nem ga ran tált! 
Az egyes szálláshelyek par ko ló ka pa ci tá sa ese ten ként nincs arány -
ban a la kó egy sé gek szá má val (“korlátozott”- ként jelezve!), ilyen kor a
he lyek ér ke zé si sor rend ben töl tőd nek. Ahol a kocsihely nem biztosí-
tott vagy nem elégséges ott őr zött par ko ló ill. ga rázs bér lés le het -
sé ges ál ta lá ban hely szí ni fog la lás sal/fi ze tés sel.

SZO KÁ SOK / HÁ ZI REND
• Szállodákban a fogások mennyisége, feltálalása eltérhet a nálunk

megszokottól- erről érdemes előre tájékozódni. 
Szokás pl., hogy a kijelölt asztaluknál a fő ét ke zé sek hez textil  szal vé tát
biztosítanak, me lyet sze mély re szó ló an bo rí ték ban meg őriz nek és több -
ször is hasz ná lat ba ad nak. A meg ren delt, de el nem fo gyasz tott pa lac -
kos ita lo kat ké rés re fel cím ké zik és más nap új ra ki te szik az asz tal ra.

• Mediterrán szo kás sze rint a létesítményekben ált. 12.30 és dél után
15.30 h kö zött ún. “szi esz ta” (= csendes pi he nő) időt tar ta nak. 
Ilyen kor a  me den cé ket sem le het hasz nál ni.

• Augusztus 15. és kör nyé ke a “Ferragosto” - Olasz or szág ban az ál ta -
lá nos nyá ri sza bad sá go lá sok ide je. Eb ben az idő szak ban fo ko zott
zsú folt ság ra és zaj kel tés re le het szá mí ta ni min de nütt.

ÁRAK / HELY SZÍ NEN FI ZE TEN DŐK
• Apartmanok ese té ben ún. „ka u ció” (= biz ton sá gi le tét) meg fi ze té se

kö te le ző, me lyet a la ká sok rend ben tör té nő le adásakor vis  sza kap nak.
Er ről írá sos iga zo lást kap nak (ha nem, úgy kér je nek!), amit ja vas lunk
meg őriz ni a be fi ze tett ös  szeg iga zo lá sa ér de ké ben!

• Az eset le ges egyéb, hely szí nen kö te le ző en fi ze ten dő ket az adott szál -
lás hely re vo nat ko zó utasprogram ár táb lá jához kapcsolódóan min den kor
je lez zük. Az üdülőhelyi díj összege a 4. pontban jelzettek szerint változó!

• Szállodai el he lye zésnél gyer mek  ár csak két tel jes árú fi ze tő vel egy
szo bá ban, 3-4. ágyon tör té nő pótágyas el he lye zés ese tén érvényes.
Az életkor meghatározásánál a be nem töltött életév a mérvadó!

• Gyermek in gye nes szál lá sa ese tén is egyes szál lo dák ban az el lá tásért
térítést kér het nek (ezt kü lön je lez zük).

• Számos szál lás he lye n, ahol ezt jelezzük kis mé re tű há zi ál lat  vi te le
(elő ze tes be je len té si kö te le zett ség, ill. esetenként hely szí ni takarítási
díj fi ze tés el le né ben) en ge dé lye zett.

• Ünnepek, ki emel ke dő ese mé nyek ide jén, vagy egy hét nél rö vi debb
fog la lás ese tén, fel árat kérhetnek, amit lekéréskor jelzünk.

ÉSZ RE VÉ TE LEK / REK LA MÁ CIÓ
• Irodánk csak az uta zá si szer ző dés ben fog lalt és az uta zá si tá jé koz -

ta tó ban (ka ta ló gus vagy saját honlap) ill. más kiadványában, hirdet-
ményében és ajánlatában fel tün te tett szol gál ta tá sok biz to sí tá sá -
ért vál lal fe le lős sé get. 
A kiadványaiban közzétett fotók azonban csak minták- nem képe-
zik a szerződés tárgyát! 
Az interneten látott, ill. más uta zás szer ve ző által megjelenített tar tal -
mi el té ré sek ből adó dó rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni!

• Az olasz or szá gi szál lo dák ka te gó ri á ba so ro lá sa ese ten ként el tér het
a ma gyar or szá gi nor mák tól. Ezen túl me nő en azo nos ka te gó ri án be lül
is le het nek lényeges mi nő sé gi kü lönb sé gek- mely általában tük-
röződik az árukban. 
Bizonyos ki emelt üdü lő-ré gi ók (pl. Toszkána, Ri vi é ra) ill. a mű em lék -
vá ro sok szál lá sa i nak ára vi lág hír ne vük okán nem min dig van arány -
ban a be so ro lá suk tól el vár ha tó val- ott magát a helyet is megfizetjük!

• Irodánk min den szál lás tí pus ban és ár ka te gó ri á ban ren del ke zik
kí ná lat tal (az egy sze rű  - ol csó tól, a középkategóriásokon át, a szín -
vo na la s - drá gáb big). Ez le he tő sé get biz to sít ar ra, hogy Önök az igé -
nyük és anya gi le he tő sé ge ik hez mér ten vá las  sza nak. 

• Áraink min den kor tük rö zik az “ár- ér ték arányt”. Vá lasz tá suk nál
te hát szá mol ja nak az zal, hogy az ol csóbb ár mindig gyen gébb  mi nő -
sé get, a magasabb pedig színvonalasabb szál lás he lyet ta kar! 
Rossz vá lasz tás ese tén utó la gos rek la má ci ót nem tu dunk el fo gad ni!

• Hazaérkezés utá ni rek la má ci ót ki zá ró lag a hely szí nen fel vett és a
he lyi part ner rel, vagy szál lás adó val hi te le sí te tett/átvetetett “jegy ző -
könyv” be csa to lá sa mel lett áll mó dunk ban el bí rál ni! (lásd. ÁSZF) 
Be nyúj tá si ha tár idő a ha za ér ke zést kö ve tő max. 8 na pon be lül.

HASZ NOS TUD NI  VA LÓK 
az UNIVERSO TOUROPERATOR ál tal biz to sí tott olasz or szá gi szál lás he lyek hez

Az Uta zá si Szer ző dés alá írá sá val az utas el is me ri, hogy en nek tar tal mát is meg is mer te és azt ma gá ra néz ve kö te le ző nek fo gad ta el.

FON TOS TUD NI VA LÓK!
IRO DÁNK VA LA MEN  NYI SZÁL LÁS HE LYEN 

A HE LYI PART NE RÉN KE RESZ TÜL 
BIZ TO SÍT JA AZ AS  SZISZ TEN CI ÁT!

Tar tóz ko dá suk alatt, ha bár mi lyen se gít ség re 
vol na szük sé gük, for dul ja nak bi za lom mal 

a "Voucheren" (1. pld. az Utasnál marad!),
vagy a magyar nyelvű 

"Rész vé te li je gyen" fel tün te tett, a szol gál ta tá sát 
biz to sí tó szál lás hely hez illetve he lyi iro dá hoz.  

Több vi lág nyel vet be szél nek. 

A kint tar tóz ko dá suk so rán adó dó - esetlegesen  
nyel vi ne héz sé gek mi att nem megoldható 

prob lé mával - iro dán kat is hív hat ják!
Hét köz nap mun ka idõ ben (HÉ-PÉ, 10:00-18:00 órá ig):

+36-30/629-8384, +36-1/288-8596
Hét vé gén, csak tur nus vál tás kor (ügye le ti szám): 

+36-30/629-8384

Amen  nyi ben fen ti ek kel nem él nek, 
úgy utólagosan reklamációt nem tudunk elfogadni!

U N I V E R S O
U TA Z Á S S Z E R V E Z Õ  I R O D A

touroperator



Szerzõdés, mely létrejött egyrészrõl az UNIVERSO TOUROPERATOR Utazási Iroda - székhelye: 1135 Budapest,
Jász utca 44., telefonja: +36 30 629 8384, e-mail címe: info@universo.hu, adószáma: 21165922-2-41,
engedély száma: U-000181/2001 (továbbiakban: Utazási Iroda), mint Utazásszervező, másrészrõl a 14. pontban
szereplő UTAZÁSI SZERZŐDÉS-ben megnevezett  U t a s  között, az alábbi feltételek mellett:

1. JOGSZABÁLYOK
Utazási Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 1. és 415-416 §-a, valamint az utazási szerzõdésrõl szóló
281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, továbbá 2018.07.01-től a 472/2017 (XII. 28.) újabb Korm. rendelet,
(hatályba lép: 2018. VII. 1.) és a jelen szerzõdésben foglalt részvételi feltételek az irányadók.

2. UTAZÁSI SZERZÕDÉS LÉTREJÖTTE ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Utazási szerzõdés akkor jön létre, amikor az Utas az Utazási Iroda ajánlata szerinti szolgáltatásokat írás-
ban megrendelte, a megrendelésre vonatkozó meghatározott elõleget vagy részvételi díjat befizette, az
Utazási Iroda a megrendelést elfogadta, azaz azt visszaigazolta.
Amennyiben az Utazási Iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadja el (lekérés), az utazási szerzõdés
csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast a megrendelésének elfogadásáról értesíti. 
Ezen értesítésig az Utazási Iroda befizetést nem fogad el (kivéve, ha azt lekésési díj ellenében teszi, mely
nem jár vissza!), azaz az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja.
Az Utazási szerzõdést írásban kell megkötni, és papír alapon vagy - ha a szerzõdést elektronikus doku-
mentumba  foglalták (e-mail) vagy más tartós adathordozón az utas rendelkezésére bocsátani. 
Az utas visszaigazolása (aláírása) az ily módon kötött szerzõdésnél is elengedhetetlenül szükséges.
Távollévõk esetén az utazási szerzõdés akkor jön létre, ha az Utas az utazási szándékát írásban jelzi,
a jelentkezés az Utazási Irodához megérkezik, az Utas az előleget, vagy a meghatározott részvételi díjat
befizeti, majd az Utazási Iroda a megrendelést nyilvántartásba veszi és a fentiekben jelzett módon azt írás-
ban visszaigazolja.
Amennyiben a megrendelõ harmadik személy nevében jár el (több megrendelő, együtt utazó társa-
ság), úgy csak egy szerződés készül és az azt aláíró az összes többi megrendelõ megbízásának is
tekintendõ. Az aláíró errõl köteles az általa képviselteket tájékoztatni, mivel a szolgáltatások mibenlétéért,
valamint esetleges elállás vagy kártérítés esetén õ tartozik felelõsséggel a többiekért is. 
Az Utas személyes, különleges kéréseit, kívánságait, amelyek a megrendelt utazással  kapcsolatosak,
az utazási szerzõdés megkötésekor köteles az Utazási Iroda tudomására hozni. 
Amennyiben az Utazási Iroda ezeket elfogadta, úgy azt az Utazási Szerzõdésbe foglalja.
Az utazási iroda csak azon szolgáltatások teljesítéséért felel, melyeket a tájékoztató prospektusában,
honlapján vagy más hirdetményeiben megjelentetett, vagy amiket egyedi, írásos megrendelés esetén - a
szerzõdésben külön elvállalt, visszaigazolt, ill. melyekre vonatkozóan a késõbbiekben az Utasnak a Vouchert
vagy Részvételi jegyet kiadta.
A jelentkezéskor megadott adatokért (név, létszám, gyermek életkora, elérhetőségek stb.) az Utas
vállalja a felelõsséget (pl. gyermek ár, vagy biztosítások stb.).
Közvetített utak esetén (pl. repülős, buszos társas utak vagy egyéb, társirodáktól vásárolt szolgáltatások)
a mindenkori utazásszervező részvételi feltételei vonatkoznak, így azokat kell az Utasnak aláírni/elfogadni!

3. UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A szerződés tárgyát (utazás helye, idõpontja, szolgáltatások meghatározása/leírása, teljesítés módja, rész-
vételi díj összege, helyszínen fizetendők stb.) az Utazási Iroda által közzétett mindenkori utazási tájékoztató
(prospektus, weblap, hírlevél, egyéb hirdetmény, árlista vagy eseti ajánlat ill. visszaigazolás) és az Utazási
Szerzõdésben foglaltak tartalmazza, melyek mind a szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik. 
Az Utas a szerzõdés aláírásával elismeri, hogy az utazási tájékoztatót megismerte, az abban rögzített
feltételeket tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4. MÓDOSÍTÁSOK
Az Utazási Iroda fenntartja a jogát a tájékoztatóban közzétett információkban történt esetleges változ-
tatásokra (pl. a külföldi partner előre nem látott feltételeinek változása esetén)- melyekről köteles az Utast
tájékoztatni. Amennyiben az Utas a változtatásokat akár hallgatólagosan is tudomásul veszi, úgy a
szerzõdés ennek megfelelõen módosul. 
Az Utazási Iroda fenntartja a jogát - ha arra szükség mutatkozik - a meghirdetett szálláshely kategórián
belüli megváltoztatására, az egyes szolgáltatások azonos jellegûvel és értékûvel történõ helyettesítésére.
Ezt azonban nem ismeri el lényeges módosításnak, ezért ebben az esetben az Utast nem illeti meg a
költségtérítés nélküli szerzõdéstõl való elállás joga.
Abban az esetben ha az Utas a változással nem ért egyet, úgy azt az értesítéstõl számított 3 napon belül
köteles írásban jelezni az Utazási Iroda felé. 
Az Utas részérõl történõ bármilyen adminisztratív jellegű módosítás esetén (amennyiben az nem érinti
az úticélt ill. már visszaigazolt időpontot, melyre a szolgáltató partner felé már kötbérfizetési kötelezettség
állhat fenn) megrendelésenként 5.000 Forint/egyszeri, minden további módosítás után 3.000-3.000 Forint
eljárási díjat köteles fizetni.

5. RÉSZVÉTELI DÍJ
A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában (a kiadott mindenkori ajánlatban/tájékoztatóban) szereplõ
szolgáltatás árát, szervezési díját, az Utazási Iroda esetleges egyéb költségeit, továbbá az Áfát tartalmazza. 
Az ezen felül felmerülõ helyszínen fizetendő kötelezõ vagy fakultatív költségek, külön kerülnek megha-
tározásra és közzétételre. 
Az Utazási Iroda az egy hétnél rövidebb idõtartamú foglalások esetén lekérési díjat számít fel,
melynek összege min. 5.000 Ft/megrendelés.
A részvételi díj emelésére a hivatkozott Korm. rendeletek alapján pl. a szállítási költségek (ideértve az
üzemanyag költségeket), az utazási szerzõdésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és
egyéb kötelezõ terhek (így pl. helyi üdülõhelyi díj, idegenforgalmi adó, repülõtéri illeték) vagy a deviza-
forint árfolyamának változása miatt kerülhet sor. 
Az Utazási Iroda fenntartja a forintban meghirdetett árainak megváltoztatási jogát, amennyiben az
Euro- Forint árfolyam ezt indokolja. Ezt jelezheti internetes honlapján vagy a már befizetett utast közvetle-
nül értesíti. Azonban a részvételi díj az utazás megkezdését megelõzõ 20 napon belül a már befizetett Utas
esetében az utazási szerzõdésben foglaltakhoz képest a fent megnevezett okból sem emelhetõ.
Amennyiben a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, vagy az Utazási Iroda az utazási szerzõdést
lényegesen módosítani kívánja, ill. a program jelentõsen megváltozott, az Utas az errõl kapott értesítés
kézhezvételétõl számított 3 napon belül elállhat a szerzõdéstõl és az eredetivel azonos értékû, helyettesítõ
szolgáltatásra tarthat igényt, vagy kötbér határidőn kívül kérheti a teljes részvételi díj visszafizetését. 
Abban az esetben, ha a részvételi díj már teljes összegben befizetésre került az Utazási Iroda - ha azt
vállalja és hirdetményében úgy teszi közzé- árgaranciát is vállalhat. 

6. BIZTOSÍTÁS
Az utazási iroda által meghirdetett részvételi díjak sem Útlemondási, sem Utasbiztosítást nem tartal-
maznak, de az Utazási Irodánál mindkettő megköthető.
Útlemondási (un. Storno) biztosítás kizárólag a szerzõdéskötéssel egyidejûleg köthetõ - külön dífizetés
ellenében- a biztosító szerzõdéses feltételei szerinti. (lásd www.eub.hu) Ennek igényéről az Utasnak mindjárt
a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell és a díjat a részvételi díjjal együtt rendezni. 
Az Utas írásos megrendelés esetén az utazás megkezdése elõtt ún. BBP, azaz "baleset- betegség és
pogygyászbiztosítást" is köthet az Utazási Irodánál. A díjszabások alapja az Utazási Irodának a szerzõdött
biztosító társasággal (EUB) kötött mindenkori érvényes megállapodása.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felel. 

7. FIZETÉSI FELTÉTELEK / HATÁRIDŐK
Megrendeléskor az Utas utazási elõlegként a teljes részvételi díj 40 %-át köteles megfizetni. 
A teljes részvételi díj megfizetésének határideje az utazás megkezdése elõtt max. 30 nappal esedékes. 
Azon belüli jelentkezés esetén már a teljes részvételi díjat kell megfizetni. 
Az Utazási Iroda az előleg ill. teljes részvételi díj megfizetésének feltételeit (százalék és határidő) a
fentiektől eltérően is kikötheti, amennyiben a külföldi közreműködőjével kötött szerződése ennél
szigorúbb kötelezettségeket ró rá, továbbá ha az általa vagy a partnere általa meghirdetett előfoglalási
ill. más „akciók” más határidőkhöz- feltételekhez kötöttek.
Az Utazási Iroda nem köteles az Utas figyelmét az Utazási Szerződésben szereplő fizetési határ-
időkre külön felhívni. Amennyiben az Utas utazásközvetítõ irodánál (ügynök) fizetette be a részvételi
díjat, a szerzõdés létrejöttének alapfeltétele, hogy a befizetett összeg a megadott határidõig az
utazásszervezõ iroda számlájára megérkezzen.
Az Utas tudomásul veszi, hogy a szerzõdésben jelzett fizetési határidõ be nem tartása, ill. az
utazásközvetítõ késedelmes, vagy nem fizetése esetén, az Utazási Iroda megtagadhatja az utazást és
ezzel kapcsolatosan minden jogi és anyagi felelõsség az utast, ill. az utazásközvetítõt terheli. 
Késedelmes fizetés esetén az Utazási Iroda kötbért számolhat fel, ill. a határidõhöz kötött akciók,
kedvezmények automatikusan érvényüket veszítik.
A bankon keresztül történő pénz beérkeztéről az Utazási Iroda külön visszaigazolást nem küld, hacsak
az Utas azt írásban kifejezetten nem kéri.

8. VOUCHER
A szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt (voucher vagy részvételi jegy) az Utazási Iroda
a teljes részvételi díj befizetése ill. beérkezte után, de legkésõbb az utazás megkezdését megelõzõen
7 nappal adja ki (elektronikusan vagy megállapodás esetén postán küldi meg).

9. ELÁLLÁSI (LEMONDÁSI) FELTÉTELEK, BÁNATPÉNZ  
Az Utas az utazási szerzõdéstõl az utazás megkezdése elõtt kizárólag írásban tett nyilatkozattal állhat el.
Amennyiben egy már megrendelt és az Utazási Iroda által már leszervezett, visszaigazolt szolgáltatást
ill. az arra vonatkozó közösen megkötött utazási szerződét az Utas 60 napon kívül visszamond, úgy az Utazási
Irodának a befektetett munkájáért bánatpénzt köteles fizetni, melynek összege 5.000 Ft/megrendelés.
Az utazás megkezdése előtti 60 napon belül történő visszalépés esetén pedig az alábbi kötbérfizetési
kötelezettségek állnak fenn ill. kerül visszatartásra a részvételi díjból
- 60-35 naptári nap között 10 %
- 34-22 naptári nap között 40 %
- 21-16 naptári nap között 60 %
- 15-08 naptári nap között 80 %
- 07-0 naptári nap között, vagy meg nem jelenés esetén              100 %

Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az Utast, aki azért nem tud részt venni az utazáson, mert
a mindenkori vonatkozó elõírásokat (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) nem ismeri, nem tartotta be vagy
az utazás folyamán saját érdekkörében felmerült okból lép vissza a szerzõdéstõl.

10. HIBÁS TELJESÍTÉS
Az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervezõ Utazási Iroda felel.
Ha az Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerzõdésnek megfelelõen teljesíti, köteles a szol-
gáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az elvárható volt.
Nem köteles a díj csökkentésére, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdek-
körében felmerült okokból nem vette igénybe vagy kifogásolja.
Az Utas az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás vélt, vagy valós hibás teljesítése esetén haladéktalanul köte-
les kifogását a Voucheren szereplő helyszíni szolgáltatóval (partneriroda vagy szállásadó) közölni, ill. tájékoztatni
arról az utazásszervezõt (elérhetőségei az útiokmányon), hogy az a szükséges intézkedéseket megtehesse. 
A közlés késedelmébõl eredõ kárért az utas felelõs.
Amennyiben a helyi szolgáltató a kifogást nem orvosolja, úgy az Utas a panaszát még a helyszínen
köteles teljes terjedelmében jegyzőkönybe foglalni és jegyzőkönyv egyik példányát a helyszíni szolgál-
tatóval átvetetni, függetlenül attól, hogy az a panaszával az egyetért vagy sem. 
A jegyzőkönyv felvételében - nyelvi nehézség esetén- az Utas a magyar utazásszervezõ segítségét kérheti.
A vélt vagy valós nem szerzõdésszerû teljesítésbõl eredõ kárigényét az Utas köteles haladéktalanul, de
legkésõbb az utazás befejezését követő 8 napon belül az Utazási Irodának írásban bejelenteni - a fent
leírt, helyszínen felvett - a probléma mibenlétét igazoló jegyzõkönyv egyidejû becsatolása mellett. 
Ennek hiányában az utazásszervezõ a kárigényt nem tudja elbírálni.
Az Utazási Iroda vállalja, hogy a bejelentett kárigényt, a bejelentést követõ 30 napon belül kivizsgálja és
annak eredményérõl az Utast írásban értesíti.

11. VIS MAIOR
Ha az utazásszervezõ elállására általa nem befolyásolható, ellenõrzésén kívül esõ, el nem hárítható olyan
külsõ körülmény miatt (pl. váratlan esemény, körülmény, sztrájk, természeti csapás, technikai akadály)
kerül sor, amelyet a szerzõdéskötés idején nem látott ill. nem is láthatott elõre, nem köteles az utas felme-
rült kárát megtéríteni.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezetõ útvonal olyan területet érint, amelyet a külpolitikáért felelõs minisztéri-
um "utazásra nem javasol", az utazásszervezõ köteles azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgál-
tatást felajánlani s ha azt az Utas elfogadja, a felek módosítják az utazási szerzõdést.

12. VAGYONI BIZTOSÍTÉK
Az UNIVERSO TOUROPERATOR Utazási Iroda a mûködéshez elõírt éves vagyoni biztosíték tekintetében az
Európai Utazási Biztosító Zrt-vel áll szerzõdéses kapcsolatban.

13. JOGVITA
Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy az esetleges felmerülõ vitás kérdéseket megkísérlik békés úton ren-
dezni. A Felek jogvita esetén alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos  illetékességének.

14. MELLÉKLETEK
Az UTAZÁSI SZERZÕDÉS mely mind az Utazási irodával, mind Utassal s az általa megrendelt szolgálta-
tásokkal kapcsolatos legfontosabb adatokat tartalmazza, az UTAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ (3. pont) és a
HASZNOS TUDNIVALÓK, mely elengedhetetlenül fontos és hasznos információkat tartalmaz a szolgál-
tatások igénybevételének körülményeirõl, jellegéről, mind az Utazási Szerzõdés elválaszthatatlan
részét képezik. Utóbbi az Universo honlapján több helyen is elérhető/letölthető. Azok ismeretének hiá-
nyából adódó kellemetlenségekért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal és panaszt nem tud elfogadni.

Az Utas nyilatkozik, hogy a fenti általános szerződési feltételeket megismerte, a benne foglaltakat megértette és
aláírásával azokat elfogadja.

Kelt: ___________________________________ ______________________________________
Megrendelő- Utas
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