2015 Nyár

Katalóguskorrekció
2015 Nyár – 2015.08.17.

Tengerparti szállásajánlatok
187. oldal – Bulgária/Elenite BOJ – Elenite Holiday Village 42703
Kiegészített All Inclusive leírás:
Minden étkezés büférendszerben a főétteremben. A főétkezések alatt helyi alkoholos és alkoholmentes italok ingyenesen.
Min. 4-6 éjszakás tartózkodás esetén 1x illetve min. 7 éjszakás tartózkodás esetén 2x étkezés az a'la carte-éttermek
egyikében (előzetes foglalás szükséges, helyek korlátozott számban). A helyi alkoholos és alkoholmentes italok
fogyasztása ingyenesen a lobby-bárban 10.00 és12.00 óra között, a Broadway-bárban 18.00 és 23.00 óra között, a Galaxy
éjszakai bárban 22.00 és éjjel 02.00 óra között valamint a poolbárban 10.00 és 18.00 óra között. Továbbá snack-ételek
napközben a különböző snack-bárokban. Figyelem! A Frigate Irish Bar, a Beach Bar nem része az All Inclusive
ellátásnak.

Hegyvidéki szállásajánlatok
20. oldal – Ausztria/St. Lambrecht STM – Naturparkhotel Lambrechterhof 10843
2015.08.17. és 2015.09.11. között a Mariahofon át St. Lambrechtbe vezető úton infrastrukturális fejlesztések miatt útzár
lesz. A hotel egy Muraun át vezető, kb. 12 perces kerülőúton közelíthető meg. A +43 3585 275 55-0 telefonszámon a
Lambrechterhof Naturparkhotel szívesen áll a vendégek rendelkezésére bármilyen kérdésben. Kérünk Benneteket, hogy
tájékoztassátok utasainkat!
41. oldal – Ausztria/Katschberg KAE – Funimation Katschberg 07412
2015.08.24. és 2015.09.30. között teljes útlezárás várható St. Michael im Lungau és Katschberg Pass között. Kérünk
Benneteket, tájékoztassátok utasainkat, hogy az aktuális helyzetről a www.oeamtc.at/portal/verkehrsservice honlapon
találnak naprakész információt.
66. oldal – Ausztira/Neukirchen SAB – Familienhotel Rohregger 10550
Háziállat: Háziállatot csak külön lekérésre lehet vinni (12.-€/nap).
76. oldal – Ausztria/Kirchberg KIZ – Hotel Aschauerhof 91140
A szálloda közelében építkezés folyik a nyár folyamán, így hétfőtől péntekig 08.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között a
munkálatok miatt zajra kell számítani.
Webes ajánlat – Ausztria/Karintia KAE – Jufa Gitschtal 07578
Extrák: Május és október között az ár a Nassfeld+ Prémium Kártyát tartalmazza (a Karintia Kártya helyett).

Italien & Frankreich német nyelvű katalógus
316. oldal – Olaszország/Apulien BDS – Villaggi San Lorenzo 73753
Ágyneműhuzat térítés ellenében, 11,- €/fő. (korábban a bérleti díj tartalmazta)
323. oldal – Olaszország/Apulien BDS – Voi Alimini Resort 73194
A helyszínen fizetendő: Üdülőhelyi díj fizetendő 2015.08.01. és 08.31. között 3,- €/fő/éj összegben. 2015.09.01-től
2,-€/fő/éj összegben (12 éves kortól).

Kérjük, a fentiek szerint javítsátok munkapéldányaitokat, és eszerint tájékoztassátok utasatokat!
Együttműködéseteket köszönjük. Sikeres értékesítést!
NECKERMANN TEAM

