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CIPRUS

Kantara
Kyrenia

Nicosia

Ciprus

Szalamisz
Famagusta

Paphos

KÖRUTAZÁS
ÉS

ZAK- ÉS
DÉL-CIPRUSON!

Kyrenia

Szent Miklós-templom, Famagusta

1. NAP

| Utazás Ciprusra

Utazás repülővel Budapestről Ciprus fővárosába,
Nicosiába. Idegenvezetőnk az Ercan reptéren fogadja
Önt. Transzfer a hotelbe. Szállás: Famagusta környékén.
2. NAP

| Famagusta

A gyönyörű kikötővárosban felkeressük a történelmi
óvárost, melyet a 16. századból származó falak vesznek
körbe. A feltételezések szerint Shakespeare halhatatlan
művének színhelyéül szolgáló citadella, az Othellotorony a kikötőre pompás kilátást nyújt. A Szent Miklóstemplomot Lala Mustafa néven mecsetté alakították
át a török hódítás során. Szabadidő keretében is ismerkedhetünk Famagusta szépségeivel. Felkeresünk egy
szőnyegkereskedést is. Szállás: Famusta környékén.
3. NAP

| Szabadidő vagy fakultatív program
Karpaz-félsziget, Kantara

Fakultatív program (ebéddel): az érintetlen környezet, a különleges növény- és állatvilág (például a helyi
vad szamarak) miatt ezt a területet természetvédelmi
körzetnek nyilvánították. A Szent András-kolostor
a görög ortodox hívek egyik legjelentősebb zarándokhelye. Utunkat idilli tájon folytatjuk, kis falvak

Segítőkész utazási tanácsadóink várják hívását!

Agia Paraskevi, Paphos

mellett, a Kantara-várig, mely 630 méteres magasságból őrzi a vidéket. A keresztes lovagvárat a középkorban alapították. Visszatérés a hotelbe. Szállás:
Famagusta környékén.
4. NAP

| Szalamisz – Szent Barnabás
kolostor – Kyrenia

A mai napon elsőként a Szent Barnabás-kolostor
vár ránk, mely emléket állít a ciprusi ortodox egyház megalapítójának. Az ikonok, az Archeológiai
Múzeum és Szent Barnabás sírja a múltról mesélnek.
Szalamisz neve Homérosszal is összefonódott, lehetséges szülővárosaként jegyzik. Jó állapotban megmaradt emlékei – a tornacsarnok, a színház és egyéb
római épületek – bepillantást engednek egy lenyűgöző korszak világába. Folytatjuk utunkat Kyrenia-ba,
melyet Ciprus gyöngyszemének is becéznek. Szállás:
Kyrenia környékén.
5. NAP

| Szabadidő vagy fakultatív program
Paphos/Dél-Ciprus (ebéddel)

Ciprus déli részére, Nicosia felé indulunk. A fővárost
a politikai viharai megtépázták és ketté is szakították, ugyanúgy, ahogy magát Ciprus szigetét is: déli

06 80 98 00 80

Szalamisz

része görög, északi része török fennhatóság alá tartozik. A törökök független államot kiáltottak ki ÉszakCipruson 1974-ben, de ezt a nemzetközi jog nem ismeri
el. A várost az ún. Zöld Vonal osztja ketté. Paphos városát Kr. e. 1400-ban alapították. A legenda szerint itt
született Aphrodité. A szerelem, a szépség istennője
világra jövetelekor a tenger hullámaiból emelkedett
ki. Meglátogatjuk a sziget legjelentősebb templomai
közé tartozó Agia Paraskevit. Megtekintjük a mozaikokat, és 4. századból származó királysírokat is. Ebéd
egy helyi étteremben. Délután szabadidő keretében
bóklásszon kedvére. Szállás: Kyrenia környékén.
6. NAP

| Kyrenia

A mai kiránduláson feltárulnak Ön előtt Észak- Ciprus
leggyönyörűbb városának titkai. A páratlan Szent
Hilarion fellegvár, mely a három keresztes vár közül
a legjobb állapotban maradt fenn, elképesztő kilátást
kínál Kyreniára. Walt Disney mesevilágába is beépítette
Szent Hillariont, a misztikus építményt inspirációként
használta fel a Hófehérke és a hét törpe című alkotásában. Az Ötujj-hegységben (más néven Kyrenia-hegység)
713 méter magasan megbúvó Bellapais falucska neve
a francia Abbaye de la paix elnevezésből származik,

Helyi tarifával hívható hétfőtől-szombatig 8-20 óra között!

A NAPFÉNY ÉS SZERELEM SZIGETE

ÖNNEK MÁR

49.990
FT/FŐ + ILLETÉKTŐL

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Amit az ár tartalmaz:
REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA,
ISMERT LÉGITÁRSASÁGGAL

Hagia Sophia-katedrális, Nikosia

Repüléshez kapcsolódó szolgáltatások: feladott
poggyász, kézipoggyász, repülőtéri check-in.

BEPILLANTÁS MINŐSÉGI,
KÖZÉPKATEGÓRIÁJÚ
PARTNERSZÁLLODÁINKBA!

TRANSZFEREKET
A repülőtéren várja Önöket idegenvezetőnk,
aki a résztvevőket elkíséri a szállodába,
az elutazás napján pedig a repülőtérre.

KIRÁNDULÁSOKAT
Famagusta, Nicosia, Szalamisz, Kyrenia.

MINŐSÉGI SZÁLLODÁKAT
Vendégeink minőségi, középkategóriájú
hotelekben kapnak elhelyezést.

Kyrenia

REGGELIT

Utazások időpontjai
Dátumok

Az utazás minden napján svédasztalos reggeli.

Ár (Ft/fő)

SuperShop (Pont)

október 3., 10.

79.990

799

október 17.

74.990

749

október 24.

69.990

699

október 31.

64.990

649

november 7.

59.990

599

november 14.

54.990

549

november 21.

49.990

499

Budapest

melynek jelentése „A béke kolostora”. Az apátság
gótikus romjai a földközi-tengeri térség legszebb ilyen
jellegű maradványai közé tartoznak. Kyrenia elbűvölő
kikötőjében fellelhető vár és a Hajóroncs Múzeum
érdekes élményt ígér. Szabadidő keretében fedezze
fel Ön is a hangulatos óvárost! Emellett alkalmunk adódik bőráruk vásárlására is, melyek szintén Ciprus megbecsült termékei közé tartoznak. Visszatérés a hotelbe.
Szállás: Kyrenia környékén.
7. NAP

| Nicosia

Nicosia a világ utolsó kettéosztott fővárosa. A történelmi városközponton átsétálva megérint majd minket
a megelevenedő keleti varázs. A velencei falak, a Hagia
Sophia-katedrális, az Arab Ahmet mecset, a Selimiyemecset a város sokarcúságának egy-egy újabb árnyalatát rajzolják meg. A Buyuk Han és a Kurmarcilar Han
különleges hangulatát is élvezhetjük. Lehetőség ékszerek vásárlására. Visszatérés a hotelbe. Szállás: Kyrenia
környékén.
8. NAP

| Hazautazás

Transzfer a repülőtérre, életre szóló élményekkel gazdagodva hazautazás Budapestre.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges, melynek a hazaérkezés dátumától számított 6 hónapig
érvényesnek kell lennie! A programok a részvételi
díjban benne foglaltatnak, ezen kívül fakultatív
programok vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség a helyi szolgáltatók szervezésében. Bővebb
tájékoztatást ezekről a helyszínen kaphatnak.
Amennyiben a PremioTravelnél foglal bármilyen
utazást, tovább gyarapíthatja SuperShop kártyáján gyűjtött pontjait, melyet a SuperShop más
Partnereinél tud majd beváltani.

Hónap

X

XI

Hőmérséklet (°C)

29

24

Napsütéses órák (h)

9

7

Vízhőmérséklet (°C)

25

22

RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

MAGYAR NYELVŰ

IDEGENVEZETÉST
Kollégánk ott tartózkodásuk alatt mindenben
készséggel áll rendelkezésükre.

Amit az ár nem tartalmaz:
Foglalási díj: 2.900 Ft/fő

Repülőtéri illeték: 36.400 Ft/fő

Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.400 Ft/fő/hét

Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,


illetve egyedül utazó ügyfelek esetén):
október 3-tól november 7-ig: 7.100 Ft/fő/éj,
november 7-től november 28-ig: 6.200 Ft/fő/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
Vacsora: 29.990 Ft/fő/hét

Fakultatív programcsomag (Karpaz/Kantara, valamint


Vidék és emberek-kirándulás ciprusi esttel): 31.600 Ft/fő

Helyszínen foglalható fakultatív kirándulás (Paphos):

kb. 24.900 Ft/fő (kb. 80 euró/fő)

Útlemondási biztosítás: 3.700 Ft/fő


Pozíciószám:

PSSP0117CIP-2

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.

MAROKKÓ

Rabat
Casabalanca

Volubilis
Meknes

Fez

Beni Mellal

kó
k
o
r
Ma

Marrakesh

KÖRUTAZÁS
Koutoubia mecset, Marrakesh

Volubilis

1. NAP

Djemaa el Fna, Marrakesh

| Repülés Marokkóba

Repülés Budapestről Marokkóba. Érkezés Marrakesh-be.
Idegenvezetőnk a reptéren üdvözli Önt, majd transzfer a hotelbe, ahol egy frissítő teát fogyaszthatnak el
utasaink. Szállás: Marrakesh.
2. NAP

| Marrakesh – Beni Mellal – Fez

Reggeli után Beni Mellal felé indulunk, Kalat Sraghna-n
és El Attaouia-n keresztül, miközben a Közép-Atlaszhegység festői vonulatainak-lankáinak képe kísér minket. Gyönyörű cédrus- és eukaliptuszerdők zöldjébe,
folyók kékjébe káprázik bele a szemünk, miközben
megérkezünk az 1665 méter magasan fekvő Irfane
hegyi faluba. Majd megpillanthatjuk Immouzert, a pici
berber városkát és Kandart. A késő délutáni órákban
fogunk megérkezni Fezbe. Szállás: Fez.
3. NAP

AFRIKA
ÉKKÖVÉBEN!

| Fez – Meknes

Fez a királyság spirituális központja. Fez el Bali, az óváros szintén az UNESCO-Világörökség része. A legfontosabb nevezetességek közé tartozik a teológiai iskola,
az Attarine medresze, a Karaouine mecset, mely a világ
egyik legrégebben alapított egyeteme is (kívülről
tekintjük meg), a Nejjarine-szökőkút, a bőrcserzők

Segítőkész utazási tanácsadóink várják hívását!

negyede, és a hangulatos bazárok. A Fez el Jadid
városrészben a Királyi Palota (mely a nyilvánosság
számára nem látogatható), és a zsidó negyed által
tovább színesedik Fezről kialakított képünk. A következő állomásunk Meknes (UNESCO-Világörökség).
Útba ejtünk egy szőnyegszövő-műhelyt is. A híres
El Hedim tér, a Bab Khemis, a 17. századból származó
kapu, a világhíres Bab Mansour kapu mind-mind hozzájárulnak a királyi város különleges hangulatához.
Szállás: Meknes.
4. NAP

| Meknes – Volubilis – Rabat
– Casablanca

A reggeli elfogyasztása után Voulubilis római időkből
származó romvárosa mesél majd nekünk letűnt időkről, mely az UNESCO-Világörökség kincseit gazdagítja.
Majd Rabat felé tartunk, mely a királyság mediterrán
éghajlatú fővárosa. A négy királyi város egyikét pálmafák övezte sugárútjaival, az Atlanti-óceán szikrázó
kékségével, arab mesék világát idéző időtlen épületeivel bizonyosan a szívünkbe zárjuk majd. A panoráma buszos-városnézés során a királyi palota sugárútja, a Hasszán-torony, V. Mohamed mauzóleuma,
az Oudayas Kasbah, mely egy erőd narancsfáktól

06 80 98 00 80

Rabat

és hibiszkuszvirágoktól illatozó kerttel, mind Rabat
titkait tárja fel előttünk. Utazás Casablancába. Szállás:
Casablanca.
5. NAP

| Casabalanca – Marrakesh

A romantikus lelkűek és a klasszikus filmek rajongóinak
álma válik valóra, ugyanis a mai napon Casablancát,
az 1942-ben készült, azonos című romantikus dráma
helyszínét ismerhetjük meg. Az Atlanti-óceán partjának metropolisza ma Marokkó pénzügyi és gazdasági központja, az UNESCO-Világörökség része.
A panoráma városnézés során megcsodálhatjuk az
ENSZ-teret, a Mohammed V. sugárutat, ahol az art
deco és az arab-mór építészet mesés keveréke bűvöli
el az utazót, az előkelő Anfa-negyedet, a II. Hasszán
mecsetet, mely Marokkó legnagyobb ilyen jellegű
építménye. Utazás Marrakesh-be. Szállás: Marrakesh.
6. NAP

| Marrakesh

A reggeli után Marrakesh csodáival ismerkedünk
(UNESCO-Világörökség). Az Atlasz-hegység ölelésében megbújó Vörös Várost a Dél Gyöngyének is
becézik. Felkeressük a Koutoubia mecsetet, mely
Marrakesh egyik legszebb épülete, a Bahia palotát,

Helyi tarifával hívható hétfőtől-szombatig 8-20 óra között!

CSODÁLATOS KIRÁLYI VÁROSOK

ÖNNEK MÁR

99.990
FT/FŐ + ILLETÉKTŐL

Karaván

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Amit az ár tartalmaz:
Hasszán-torony, Rabat

REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA,
ISMERT LÉGITÁRSASÁGGAL

II. Hasszán mecset, Casablanca

JAVASOLJUK A KULTÚRAÉS VACSORACSOMAG
megvásárlását, mellyel megkapja az alap
programhoz tartozó idegenvezetést,
belépőket és vacsorát 7 alkalommal.

REPÜLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOKAT

Feladott poggyász, kézipoggyász, repülőtéri
check-in.

TRANSZFEREKET
Utazások időpontjai
Dátumok

Ár (Ft/fő)

SuperShop (Pont)

október 17.

134.990

1349

október 24.

129.990

1299

október 31.

124.990

1249

november 7.

119.990

1199

november 14.

114.990

1149

november 21.

109.990

1099

november 28.

99.990

999

Budapest

HOTEL GOLDEN TULIP
RAWABI MARRAKECH
MARRAKECH 

FONTOS INFORMÁCIÓK
a 12. században létrehozott Menara-kerteket, ahol
az olajfa ligeteknek pompás hátteret a tiszta időben
jól kivehető Atlasz-hegység biztosít. Meglátogatunk
egy ékszer- és egy bőrmanufaktúrát. Ezen a két terület
alkotásai Marokkó tradicionális, nagyra becsült kézműves termékei közé tartoznak. Egy divatbemutatón
való részvételt követően vásárolhatunk is a szebbnél-szebb ékszerekből és bőrárukból. Délután a keleti
tündérmesék világa elevenedik meg előttünk az óvárosi Djemaa el Fna főtéren, a város egyik legvarázslatosabb helyén, mely egyúttal Marrakesh jelképének
számít. Ez Marokkó, és egyben Afrika legnagyobb
piaca. Elkápráztat majd minket kígyóbűvölőivel, akrobatáival, ételárusaival, zenészeivel, majomidomárjaival, kávézóival. Szállás: Marrakesh
7. NAP

MINŐSÉGI SZÁLLODÁKAT
Vendégeink négycsillagos, stílusos hotelekben
kapnak elhelyezést.

REGGELIT
Az utazás minden napján svédasztalos reggeli
a hotel éttermében.

RELAXÁCIÓT
Pihenés, feltöltődés.

MAGYAR NYELVŰ

CSOPORTKÍSÉRŐT
Kollégánk ott tartózkodásuk alatt mindenben
készséggel áll rendelkezésükre.

Amit az ár nem tartalmaz:
Foglalási díj: 2.900 Ft/fő

Repülőtéri illeték: 59.800 Ft/fő

Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.400 Ft/fő/hét

Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,


illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 52.000 Ft/fő/hét

Amiket ajánlunk Önnek:
Kultúra- és vacsoracsomag


(7 vacsora, az alap programhoz tartozó belépők,
idegenvezetés): 37.999 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 3.700 Ft/fő


| Marrakesh

Reggeli után szabadidő, fedezze fel kedvére a környéket, pihenjen, vagy vegyen részt FAKULTATÍV programon! Szállás: Marrakesh.
8. NAP

A belépésnél ügyelni kell arra, hogy a marokkói
határőr a beutazási pecsétet és a regisztrációs számot bepecsételje az útlevélbe, mivel ezek igazolják a legális belépést az országba. Az országba
be- és kilépés során minden alkalommal egy
regisztrációs nyomtatványt kell kitölteni az utazással kapcsolatos főbb információkról, amelyet
az úti okmány ellenőrzésnél kérnek el a marokkói határőrök. A nyomtatványok beutazáskor
a repülőgépen kerülnek kiosztásra, kiutazáskor
pedig a repülőtereken vannak kihelyezve, általában a poggyászfeladó pultoknál. Az utazáshoz
érvényes útlevél szükséges, melynek a visszautazás dátumától min. 3 hónapig érvényesnek kell
lennie!Fakultatív programok vásárlása a helyszínen, bővebb információ ezekről ott kapható.
Amennyiben a PremioTravelnél foglal bármilyen
utazást, tovább gyarapíthatja SuperShop kártyáján gyűjtött pontjait, melyet a SuperShop más
Partnereinél tud majd beváltani.

Modern, légkondicionált buszokkal.
A repülőtéren várja Önöket a magyar nyelvű
csoportkísérő, aki a résztvevőket elkíséri
a szállodába, az elutazás napján pedig
a szállodából a repülőtérre.

| Hazautazás

A busz a repülő indulásához igazódva viszi ki Önt
a repülőtérre.

Hónap

X

XI

Hőmérséklet (°C)

24

21

Napsütéses órák (h)

8

7

Vízhőmérséklet (°C)

23

20

Pozíciószám:

PSSP0117MAR-2

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.

TÖRÖKORSZÁG
Törökország
Hierapolis
Pamukkale
Antalya
Kemer

Belek

KULTÚRÁVAL
FŰSZEREZET T

NYARALÁS!

Tengerpart

Antalya

Pamukkale

Élje át az egy hétig tartó csodát! A Török Riviéra program keretében utasaink 3 éjszakát töltenek Belekben, 1 éjszakát Pamukkaléban, 3 éjszakát Kemerben. Felfedezheti az UNESCO által a világ kulturális
örökségének fogadott Pamukkale mészkőteraszait,
a felettük húzódó Hierapolis város romjait, valamint
Antalya városát, amelyet a Török Riviéra gyöngyszemének is neveznek.
1. NAP

| Repülés Antalyába

Magyarul beszélő idegenvezetőnk üdvözli Önt a reptéren. Transzfer a hotelbe. Szállás Antalya környékén.
2. NAP

| Orientáció túra – Antalya

Az orientációs túra keretében felfedezheti a környéket, belepillantást nyerhet a török hétköznapokba.
Szállás Antalya környékén (Belekben).
3. NAP

| Antalya

Antalyát a Török Riviéra gyöngyszemének is nevezik: a hósipkás hegyvonalatokkal övezett, pálma- és
gyümölcsfákkal ékesített város évről-évre turisták
ezreit vonzza. A Taurus hegység gyönyörű csúcsai és
a régióra jellemző buja növényzet csodálatos látványt

Segítőkész utazási tanácsadóink várják hívását!

Hierapolis

nyújtanak. Megnézzük a város szimbólumait: a „rovátkolt” Yivli Minaretet, az óratornyot és a régi városfalat. A séta folyamán lehetőségük lesz vásárolni.
Ezenkívül alkalmunk nyílik meglátogatni egy ékszerés egy bőrmanufaktúrát, ahol kedvező áron juthatnak a török kézművesipar remekeihez. Látogatást
teszünk a Karpuzkaldiran vízesésnél. Szállás Belekben.
4. NAP

| Pamukkale

A harmadik nap után elhagyjuk az első szállodát,
és továbbutazunk Pamukkáléba, mely az UNESCO
Világörökség része. A név eredetileg Gyapotvárat
jelent, amelyhez csodaszép völgyeken át vezet az út.
Pamukkale híres hófehéren csillogó mészkőteraszairól,
melyek vakító fehérsége kiemeli a bennük megálló víz
türkizkékjét. Ez a lenyűgöző természeti csoda már az
ókorban vonzotta az embereket gyógyító ereje miatt.
Lehetőség lesz fürdésre a hotel híres termálvízében.
Szállás Pamukkáléban.
5. NAP

| Hierapolis

Itt találhatók a III. századból származó Apolló-templom alapjai, valamint az impozáns római színház romjai
50 soros nézőterével. Utunk folytatása során Antalya
felé áthaladunk a festői szépségű Taurus-hegységen.
Útközben meglátogatunk egy szőnyeggyárat, ahol
megismerhetik a török szőnyegszövés egész folyamatát (a nyersanyag – selyem, pamut és gyapjú – előállításától egészen a végtermékig). Szállás Antalya
környékén, Kemerben 3 éjszakára.
6. NAP

| Szabadidő vagy
fakultatív programok

Élvezze ki a hotel nyújtotta lehetőségeket, vagy vegyen
részt fakultatív kiránduláson. Szállás Kemerben.
7. NAP

| Szabadidő vagy
fakultatív programok

Élvezze ki a hotel nyújtotta lehetőségeket, vagy vegyen
részt fakultatív kiránduláson. Szállás Kemerben.
8. NAP

| Hazaérkezés Magyarországra

Reggeli után folytatjuk körutazásunkat Kemerbe.
Útközben megtekintjük a pamukkalei mészkőteraszok felett húzódó Hierapolis város fenséges romjait.

A reggelit követően a busz a repülő indulásának
függvényében viszi ki Önöket a repülőtérre, majd
hazautazás.

06 80 98 00 80

Helyi tarifával hívható hétfőtől-szombatig 8-20 óra között!

KULTÚRÁVAL FŰSZEREZETT NYARALÁS

ÖNNEK MÁR

59.990
FT/FŐ + ILLETÉKTŐL

8 NAP / 7 ÉJSZAKA
Antalya

Amit az ár tartalmaz:
REPÜLŐJEGYET ODA-VISSZA,
ISMERT LÉGITÁRSASÁGGAL

Repüléshez kapcsolódó szolgáltatások: feladott
poggyász, kézipoggyász, repülőtéri check-in.

Pamukkale

REPÜLŐTÉRI ILLETÉKET
TRANSZFEREKET
Az antalyai repülőtéren várja Önöket a magyar
nyelvű csoportkísérő, aki a résztvevőket
elkíséri a szállodába, az elutazás napján pedig
a szállodából a repülőtérre.

Hierapolis

HOTEL KARMIR
RESORT & SPA

LEGJOBB SZÁLLODÁKAT

JAVASOLJUK A KULTÚRAÉS VACSORACSOMAG
megvásárlását, mellyel megkapja az alap
programhoz tartozó idegenvezetést,
belépőket és vacsorát 7 alkalommal.

KEMER 

Dátumok

A HOTEL ÉTTERMÉBEN

RELAXÁCIÓT
MAGYAR NYELVŰ

CSOPORTKÍSÉRŐT

Ár (Ft/fő)

SuperShop (Pont)

május 22.

59.990

599

május 29., június 5.

66.990

669

június 12., 19.

69.990

699

Budapest

FONTOS INFORMÁCIÓK

PAMUKKALE 

REGGELIT

Pihenés, feltöltődés.

Utazások időpontjai

HOTEL TRIPOLIS
PAMUKKALE

Vendégeink 4 és 5 csillagos elegáns hotelekben
kapnak elhelyezést.

Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges, melynek a hazaérkezés dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Fakultatív programok
vásárlására a helyszínen nyílik lehetőség a helyi
szolgáltatók szervezésében. Bővebb tájékoztatást ezekről a helyszínen kaphatnak. A kirándulás
Kemerben is kezdődhet, ekkor a szállás az utolsó
3 nap Belekben lesz.
Amennyiben a PremioTravelnél foglal bármilyen
utazást, tovább gyarapíthatja SuperShop kártyáján gyűjtött pontjait, melyet a SuperShop más
Partnereinél tud majd beváltani.

Hónap

V

VI

Hőmérséklet (°C)

26

31

Napsütéses órák (h)

9

10

Vízhőmérséklet (°C)

21

25

Kollégánk üdvözlő koktéllal várja Önöket.
Ezen kívül ott tartózkodásuk alatt mindenben
készséggel áll rendelkezésükre.

UTAZÁST

TÖRÖKORSZÁGBAN
Légkondicionált, modern autóbusszal.

Amit az ár nem tartalmaz:
Foglalási díj: 2.900 Ft/fő

Baleset- és poggyászbiztosítás: 4.400 Ft/fő/hét

Egyágyas szoba felár (külön szoba igénylése,


illetve egyedül utazó ügyfelek esetén): 6.600 Ft/fő/éj

Amiket ajánlunk Önnek:
Kultúra- és vacsoracsomag


(minden belépőt tartalmaz az alap programhoz
kapcsolódóan, idegenvezetéssel kísért kirándulások,
7 alkalommal bőséges vacsora: 31.600 Ft/fő
Útlemondási biztosítás: 3.700 Ft/fő


Pozíciószám:

PSSP0117313-2

Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelekben biztosítunk elhelyezést.

TOVÁBBI AJÁNLATAINK
CIPRUS  A NAPFÉNY ÉS SZERELEM SZIGETE

PONT

49.990

KÖRUTAZÁS

ÉSZAK- ÉS
DÉL-CIPRUSON!

FT/FŐ + ILLETÉKTŐL

8 NAP / 7 ÉJSZAKA

AZ ALAPÁR TARTALMAZ!

2017-es indulások időpontjai:

október és november
Repülőjegyet oda-vissza,

ismert légitársasággal
Transzfereket

Szállást minőségi,

középkategóriájú hotelekben
Reggelit

Érdekes kirándulásokat:

Famagusta, Nicosia, Szalamisz,
Kyrenia
Magyar nyelvű idegenvezetést


TÖRÖKORSZÁG  KULTÚRÁVAL FŰSZEREZETT NYARALÁS

PONT

59.990

KULTÚRÁVAL
FŰSZEREZETT

NYARALÁS!

FT/FŐTŐL ILLETÉKKEL

8 NAP / 7 ÉJSZAKA

AZ ALAPÁR TARTALMAZ!

2017-es indulások időpontjai:

május és június
Repülőjegyet oda-vissza,

ismert légitársasággal
Repülőtéri illetéket

Transzfereket

Szállást 4 és 5* hotelekben

Reggelit a hotel éttermében

Relaxációt, pihenést

Magyar nyelvű csoportkísérőt

Utazást Törökországban


MAROKKÓ  CSODÁLATOS KIRÁLYI VÁROSOK

PONT

99.990

KÖRUTAZÁS
AFRIKA
ÉKKÖVÉBEN!

FT/FŐ + ILLETÉKTŐL

8 NAP / 7 ÉJSZAKA

AZ ALAPÁR TARTALMAZ!

06 80 98 00 80
www.premiotravel.hu

2017-es indulások időpontjai:

október és november
Repülőjegyet oda-vissza,

ismert légitársasággal
Repüléshez kapcsolódó

szolgáltatásokat
Transzfereket

Szállást 4 csillagos hotelekben

Reggelit

Relaxációt, pihenést

Magyar nyelvű csoportkísérőt


A helyfoglalás
nagyon egyszerű!
Hívja telefonszámunkat! Segítőkész tanácsadóink
készséggel válaszolnak minden kérdésére, és rögzítik
az Ön foglalását. Az utazási szerződést postai úton
küldjük el Önnek cégünk költségére. Kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére hétfőtől szombatig
8-20 óra között. Helyi tarifával hívható infóvonal!

U t a z á s s z e r v e z ő : P r e m i oTr a v e l H o l i d a y s K f t .  U t s z . e n g . s z á m a : U - 0 015 0 3

