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Kedves Partnerein
P
nk!
A még sikeresebb
s
b nyári értékesítés
é
s elősegítéseképpen
n az alá
ábbi szállodáinkban
n
ÚJ Előfogla
alási kedve
ezmények kerültek kiírásra:

Utazásokk repülővvel
Mallorca

26. oldal

Hote
el Vista Bla
ava (NAH PM
MI 11515)

ÚJ! 30% Előfo
oglalási kedvvezmény 20115.06.04.-06..30. között tö
örténő foglalás esetén (cssak a 06.04.-06.30. közötti
tartózkodásokná).

Madeira

inte
ernet

Don
n Pedro Garajau (NAH FNC 21240)

ÚJ! 3,- €/telje
es árat fizető
ő fő/éjszaka Turbókedvez
T
zmény 2015.0
05.15.-10.31. között
k
történő
ő foglalás ese
etén (csak A2
2A
szoba foglallása esetén és
é a 07.19.-07.31. közötti ta
artózkodásokknál).
ÚJ! 1,- €/telje
es árat fizető
ő fő/éjszaka Turbókedvez
T
zmény 2015.0
05.15.-10.31. kö
özött történő
ő foglalás ese
etén (csak A2
2A
szoba foglallása esetén és
é a 07.13.-07.18., 08.01.-08
8.22., 09.07.-0
09.19., 10.05.10
0.31.. közötti ttartózkodáso
oknál).

Kréta

68. oldal

Hote
el & Bunga
alows Katrin (NAH HER 53373)
5

ÚJ! 13% Előfo
oglalási kedvvezmény 2015.05.19.-06.2
20. között történő foglalá
ás esetén (cssak a 06.03.-06.20. közötti
tartózkodásoknál, Joker-sszoba foglalá
ása esetén ne
em érvényes)).

Kréta

71. oldal
o

SEN
NTIDO Eloun
nda Blu (NAAH HER 530266)

ÚJ! 10% Előfo
oglalási ked
dvezmény 20
015.06.01.-06..30. között tö
örténő foglalás esetén (ccsak a 07.15..-07.31., 08.211.08.31., 10.07.--10.31. közöttii tartózkodássoknál, csak az
a A2E szoba
atípus foglalá
ása esetén érrvényes).

Kréta

inte
ernet

Hote
el Palmera
a Beach (NAAH HER 536499)

ÚJ! 20% Előffoglalási ked
dvezmény 20
015.05.19.-06..18. között tö
örténő foglalá
ás esetén (cssak a 05.26.--06.19. közötti
tartózkodásoknál, csak az
a A2A szobatípus foglalása esetén érvvényes).

Bulgária

inte
ernet

Hote
el Forest Be
each (NAH BBOJ 42094)

ÚJ! 15% Előfo
oglalási kedvezmény 2015
5.05.15.-06.15
5. között törté
énő foglalás esetén.
e

Bulgária

inte
ernet

Les Magnoliass (NAH BOJ 422095)

ÚJ! 15% Előfo
oglalási kedvvezmény 20115.05.15.-09.0
06. között tö
örténő foglalá
ás esetén (cssak a 06.13.-0
09.06. közötti
tartózkodásoknál).

Börze Tengerpartt
Kréta

26. oldal

sma
artline Kykn
nos Beach (FAX HER 535579)

ÚJ! 5% Extra Előfoglalási kedvezményy 2015.05.19.--05.31. közöttt történő foglalás esetén (csak a 07.10
0.-10.31. közötti
tartózkodásoknál).

Kérjük,
k, hogy a fenti módosíításokat Ti is
i javítsáto
ok ki munka
apéldányaitokon, és ezekről
e
felté
étlenül tájé
ékoztassáto
ok az utaso
okat!
NECK
KERMANN TEAM

