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NYÁR 2015 - Korrekció
Kedves Partnerein
P
nk!
Ezúton sze
eretnénk minden
m
érttékesítő ko
olléga figy
yelmét felh
hívni, hogyy kiadvány
yainkban a
következő
ő változáso
ok történtekk:

Utazásokk repülővvel
Mallorca

19. oldal
o

I
IBEROSTAR
R Royal Cristina (NAH PPMI 11323)

Elhelyezés: A1A/A2A:
A
A kiírással
k
ellen
ntétben a szo
obák már nem
m Superior-szzobák, hanem
m normál kétá
ágyas szobákk.

Kréta

63. oldal

H
Hotel
Stella
a Palace (N
NAH HER 53473)

Elhelyezés: B2C/B3C:
B
A szomszédos
s
Hotel Stella Village
V
testvé
érszálloda te
erületén lévő melléképülettben találhattó
szobákban kis hűtőszekkrény, légkon
ndicionálás, bérelhető széf,
s
SAT-TV, telefon, hajjszárító, fürd
dőszoba vag
gy
zuhanyozó, WC
W és balkon
n vagy teraszz. A szobák fe
elszereltségéhez nem tartozik fürdőköpeny és papu
ucs.

Rodosz

79. oldal

S
SunConnec
ct Evita (NAAH RHO 52098)

Gyerekek: A szállodában
n nincs aquap
park.

Rodosz

87. oldal

B
Blue
Bay Beach Hotel (NAH RHO 552123)

EXTRÁK: Ingy
yenes belépé
és az Aqua Kids
K Clubba (ffelnőttek és gyermekek
g
részére is).
A kiírással ellentétben fe
elnőttek és gyyermekek résszére is ingye
enes a belépés az Aqua K
Kids Clubba a tartózkodá
ás
ideje alatt (a
azaz nem csa
ak hetente 3xx).

Zakynthoss

113. oldal

H
Hotel
Pose
eidon Beach
h (NAH ZTH 333314)

Felszereltsé
ég: Napágyakk és napernyő
ők a füves napozórészen (a
( kertben) iss ingyenesen vehetők igén
nybe.

Egyiptom//Hurghada
a

137.. oldal

T
Titanic
Pala
ace (NAH HRRG 38055)

Elhelyezés: A2G/A3G/A4
A
4G - Superio
or-családi szo
obák: 1 tágasabb kétágya
as szoba és 1 zzuhanyozó.

Börze Tengerpartt
Kréta

29. oldal

s
smartline
Vasia
V
Villag
ge (FAX HER 553599)

Fontos fogla
alási információ: Az A2A, A2S
A szobatíp
pusok max. 3 fő
f (2 felnőtt és
é 1 gyermek),, az A2B szob
batípus max. 4
fő (2 felnőtt és 2 gyermek vagy 3 fe
elnőtt és 1 gyyermek) rész
zére foglalha
atók, a max. létszám egyy 2 éven alu
uli
gyermekkel sem
s
léphető túl.

Rodosz

31. oldal
o

s
smartline
Aquamare
A
(FAX RHO 52
2142)

Sport: A fitne
eszterem térítés ellenében
n vehető igén
nybe.
Wellness: A szauna
s
téríté
és ellenében vehető
v
igényybe.

Rodosz

34. oldal

H
Hotel
Evi (FFAX RHO 524330)

Fontos fogla
alási információ: Az A2A szzobatípus max. 3 fő (2 feln
nőtt és 1 gyermek), az A2C
C, B2A szobattípusok max. 4
fő (2 felnőtt és
é 2 gyermekk) részére foglalhatók, a max.
m létszám egy
e 2 éven alluli gyermekkkel sem léphe
ető túl.

Kos

42. oldal

smartline More Meni Residence (FAX KGS 54559)

Elhelyezés: A2A/A3A/A4A - Suitek: A széf térítés ellenében vehető igénybe.
Új szobatípus került kiírásra az alábbiak szerint:
A2B/A3B - De Luxe-szobák: Hűtőszekrény (minibár térítés ellenében), légkondicionálás, bérelhető széf, SAT-TV,
ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, zuhanyozó, WC és terasz.

Korfu

45. oldal

Hotel Messonghi Beach (FAX CFU 54541)

Fontos foglalási információ: Az A2A, A2B szobatípusok max. 3 fő (2 felnőtt és 1 gyermek) részére foglalhatók, a
max. létszám egy 2 éven aluli gyermekkel sem léphető túl.

Kérjük, hogy a fenti módosításokat Ti is javítsátok ki munkapéldányaitokon,
és ezekről feltétlenül tájékoztassátok az utasokat!
NECKERMANN TEAM

