KörEm
mail Nyár 120.

NYÁR 2015 - Korrekció
Kedves Partnerein
P
nk!
Ezúton szeretnénk minden
m
érrtékesítő kolléga
k
fig
gyelmét felhívni, hog
gy a kiadvványban a
következő
ő változáso
ok történtekk:

Utazásokk repülővvel
Kréta

53. oldal
54. oldal

Hotel Vantaris
V
Beach (NAH HEER 53126)
Hotel Vantaris
V
Palace (NAH HER
H 53685)

All Inclusive: Fagylalt a gyerekeknek
g
1
12.00
és 15.20
0 óra között.

Kréta

57. oldal

SENTID
DO Pearl Be
each (NAH HER
H 53643)

Elhelyezés: A1A/A2A/A3
A
3A: Hűtőszekrrény, kávé-/teafőző, légkkondicionálás, széf, SAT-T
TV, rádió, tele
efon, ingyene
es
WIFI, hajszárító, fürdőszo
oba vagy zu
uhanyozó, WC
W és balkon
n vagy terasz. A széf ing
gyenes, de a szobák nem
m
rendelkezne
ek fürdőköpen
nnyel és papu
uccsal.
A2C/A3C – Superior-szo
obák: Kiegésszítve fürdőköpennyel és papuccsal, kertre/hegyr
k
re vagy mede
encére nézők.
Extra szolgá
áltatás: érkezéskor 1 gyümö
ölcskosár és 1 üveg bor.
A korai check-in és a késő
ői check-out térítés
t
ellené
ében vehető igénybe
i
(a he
elyek függvén
nyében).

Kréta

internet

SENTID
DO Aegean Pearl (NAH
H HER 53431)

A korai check-in és a késő
ői check-out térítés
t
ellené
ében vehető igénybe
i
(a he
elyek függvén
nyében).

Ibiza

internet

Gran Pa
alladium White
W
Island
d Resort & Spa (EURN IBZ
I 19263)

D1A/D2A/D3
3A: Hűtőszekkrény, tea-/kkávéfőző, va
asaló/vasalód
deszka, légkkondicionálá
ás, bérlehető széf, SAT-TV
V,
WIFI (térítés ellenében), telefon, fürdőszoba vagy zuhanyozó,
z
WC,
W hajszárító, fürdőköpe
eny, papucs és
é balkon vag
gy
terasz.. A szo
obák NEM ren
ndelkeznek hidromasszáz
h
zskáddal!

Börze Tengerpartt
Török Rivié
éra

68. oldal

smartline Club Miirador (FAX AYT 40376)

Elhelyezés: A1B/A2B/A3B
A
B: A fő- és me
elléképületbe
en találhatók valamint old
dalról tengerrre nézők.

K
Kérjük,
hogy
y a fenti mó
ódosításokkat Ti is javíítsátok ki munkapéld
m
dányaitokon,
és ezekrő
ől feltétlenü
ül tájékozta
assátok azz utasokat!
N
NECKERMA
ANN TEAM

