kos, hippokratész szigete

ÉRTÉKESÍTÉSI TIPPEK
Irány Görögország - Kos szigete !

Idén nyáron válassza a napsütéses Görögországot. Adja át magát a pihenésnek és a páratlan élményeknek. Fedezze fel az
ország számtalan csodáját, köztük Kos szigetét, ahol a paradicsomi környezet mellett a helyiek vendégszeretete is legendás.
Olyan örömmel, kedvességgel fogadnak minden érkezőt, amelyet nem lehet egyhamar elfelejteni. Gyönyörű partszakaszok,
hangulatos települések, természeti szépségek és kulturális emlékek garantálják a felhőtlen kikapcsolódást!

Legjobb ajánlat:
Appartements Sunrise
1 hét repülővel, önellátással

már

262,- €/fő
ártól

Családoknak,
gyerekekkel utazóknak

fiataloknak, vásárolni és
szórakozni vágyóknak

nászutasoknak és
pároknak

Tippek: Tágas családi szobák, nagy medencék,
mini-klubok, változatos sport- és animációs
programok

Tippek: Kos város, Kardamena - bárok utcája,
diszkók, klubok, éttermek és üzletek

Szállásajánlataink:
• Családbarát szállodák: Mitsis Hotels Family Village,
Sandy Beach, Mikri Poli Kos, Mitsis Hotels Ramira Beach,
Pyli Bay & Garden, Gaia Village
• Csúszda Tipp: Aquis Marine Resort
• Lido vízipark: Hotel Atlantis

• Kos város: smartline Philippion, Appartements Sunrise,
Hotel Zephyros, Hotel Imperial
• Kardamena: Mitsis Hotels Summer Palace, Mitsis Hotels
Norida Beach
• Tigaki: smartline Meni Beach, Hotel Tropical Sol
• Lambi: Costa Angela Beach

Tippek: Magas színvonalú De-Luxe szállodák,
elsőosztályú szolgáltatások, stílusos környezet, All Inklusive ellátás, gyönyörű medencék
és wellness-ajánlatok

kultúra, történelmi emlékek iránt érdeklődőknek

a sportolást és az aktív
pihenést kedvelőknek

2 az 1-ben = 2 kontinens
meglátogatása 1 nap alatt

Tippek: Kos város - óváros, johannita erőd,
hellén és római ásatások, Hippokratész platánfája; Aszklépion - Aszklépiosz-szentély

Tippek: Szörf, kite-szörf, kerékpártúrák, gyalogtúrák, búvárkodás és egyéb vízi sportok

Tippek: Egész napos fakultatív kirándulás a
törökországi Bodrumba (kb. 1 órás hajóút)

Szállásajánlataink:

Szállásajánlataink:

• Kardamena: Mitsis Hotels Summer Palace, Mitsis Hotels
Blue Domes Resort & Spa
• Psalidi: Mitsis Hotels Ramira Beach
• Marmari: Pyli Bay & Garden, Esperia, Sandy Beach
• Tigaki: Gaia Village, smartline Meni Beach, Hotel Ilios,
Hotels Tropical Sol

Fedezzen fel 2 világot 1 nap alatt és lépjen át egy másik
kontinensre! Az ókori Halikarnasszoszból napjainkra a „török St. Tropez” vagyis Bodrum nyüzsgő városa született és
kedvelt üdülőterületté fejlődött. Megcsodálhatják a kikötőt,
az öböl felett magasodó Szt. Péter várat, majd sétálhatnak a
bazársoron, ékszerüzletek és butikok forgatagában.
További információ a helyi telepített képviselőnél.

• Kos város: smartline Philippion, Continental Palace
• Psalidi: Kipriotis Hippocrates & Maris
• Lambi: smartline The Aeolos Beach
• Tigaki: Hotel Ilios
• Marmari: Pyli Bay & Garden, Nina Beach

Szállásajánlataink:

Szállásajánlataink:
• Kardamena: SENTIDO Carda Beach (Adults only szálloda),
Mitsis Hotels Blue Domes Resort & Spa
• Tigaki: Astir Odysseus
• Psalidi: Kipriotis Panorama & Suites

A fenti, kedvezményekkel csökkentett részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a transzfert a célterületen, a szállást és a feltüntetett ellátást. Nem tartalmazza a repüléssel
kapcsolatos illetékeket (99,- EUR/fő) illetve a KOMPLEX-Csomag Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás és útlemondási biztosítás díját. Erre vonatkozó információk a
Neckermann 2014 Nyár kiadványaiban találhatók. Valamennyi ajánlat a Neckermann Utazás irodáin és partnerein keresztül foglalható. Árainkat euróban garantáljuk.
Foglaláskor a K&H Bank mindenkori napi EUR/HUF valuta eladási árfolyama érvényes. Az ajánlatok a szabad helyek függvényében érvényesek. Az utazási feltételek, illetve
további pontos információk a szálláshelyekről, az úti célról és az utazással kapcsolatos hasznos tudnivalókról a Neckermann 2014 Nyár Mediterrán Utazások Repülővel Klub, Család,
Strand és De-Luxe szálláshelyek 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.

