TENERIFE
HOTEL
ÁRAK / fő, repülővel
HUN LAST
15755A

2015. március 4.

2 ágyas

2 ágyas

R

7

634 € (199.576,- Ft)

684 € (215.392,- Ft)

R

7

669 € (210.668,- Ft)

719 € (226.413,- Ft)

Hotel Aguamarina f, San Miguel

Normál szoba (2A) **
HUN LAST
15546A

2016. február 26.

Hotel Don Manolito d, Puerto de la Cruz

Normál szoba (2A) ***
HUN LAST
15251A

ÉJ

Sol Parque San Antonio f, Puerto de la Cruz

Normál szoba (2A) *
HUN LAST
15164A

Ellátás

LAST MINUTE AKCIÓS AJÁNLATOK

FP

7

779 € (245.307,- Ft)

829 € (261.052,- Ft)

Sol Tenerife f, Playa de las Americas

Normál szoba (2A) **

R

7

779 € (245.307,- Ft)

829 € (261.052,- Ft)

* Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-6 éves: gyerekár
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, pótágyon
*** Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-14 éves: gyerekár
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, pótágyon
A fenti, kedvezményekkel csökkentett részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a transzfert a célterületen, a szállást a megadott szobatípusban és a feltüntetett
ellátást. Nem tartalmazza a repüléssel kapcsolatos illetékeket (119,- €) illetve a KOMPLEX-Csomag Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás és útlemondási biztosítás
díját. Erre vonatkozó információk a Neckermann 2016 Tél kiadványában találhatók. Valamennyi ajánlat a Neckermann Utazás irodáin és partnerein keresztül foglalható.
Árainkat euróban garantáljuk. A forintos árat 1 EUR = 314,90 Ft áron számoltuk (ld.: Euro-árfolyamkedvezmény akció, mely 2016.02.21-ig vagy visszavonásig érvényes). Az
ajánlatok a szabad helyek függvényében érvényesek. ** Figyelem! A Puerto de la Cruzban található szállodák foglalása esetén csak telefonos asszisztencia működik!
Az utazási feltételek, illetve további pontos információk a szálláshelyekről, az úti célról és az utazással kapcsolatos hasznos tudnivalókról a Neckermann Utazások
Repülővel 2016-os téli kiadványaiban illetve a www.neckermann.hu honlapon találhatók. A nyomtatási és elírási hibákért nem vállalunk felelősséget. A fenti ajánlatok
további szobatípusait és a pontos árakat a Neckermann foglalási rendszere tartalmazza. Nyilvántartási szám: R00801/1999/1999

