KOS
Hotel
Árak €-ban / fő, repülővel
HUN LAST
54257

Ellátás

Last Minute Akciós Ajánlatok
Éj

2014. június 23.

Poseidon Hotel & Appartements nnn, Kos város

Stúdió (B3B)

ÖE

7

Stúdió (B2B)

ÖE

7

Apartman (B4A)

ÖE

7

Apartman (B2A)

ÖE

7

Normál szoba (A3A)

R

7

Normál szoba (A2A) *

R

7

HUN LAST
54073A

2014. június 16.

274 € (82.173,- Ft)
309 € (92.669,- Ft)
275 € (82.473,- Ft)
345 € (103.466,- Ft)
282 € (84.572,- Ft)
289 € (86.671,- Ft)

302 € (90.570,- Ft)
344 € (103.166,- Ft)
305 € (91.470,- Ft)
382 € (114.562,- Ft)
319 € (95.668,- Ft)
326 € (97.767,- Ft)

455 € (136.455,- Ft)
455 € (136.455,- Ft)

499 € (149.650,- Ft)
499 € (149.650,- Ft)

Giakalis Aparthotel nnn, Marmari

Apartman - Típus A1 (2A) *

AI

7

Apartman - Típus A2 (2B) **

AI

7

* Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-12 éves: 20% kedvezmény
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, pótágyon
** Gyermekkedvezmények: 2 gyermek 2-12 éves: 20% kedvezmény
2 teljes árat fizető felnőttel egy apartmanban, 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 (99,- €) illetve a KOMPLEX-Csomag Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás és útlemondási biztosítás díját. Erre vonatkozó információk a Neckermann
2014 Nyár kiadványában találhatók. Valamennyi ajánlat a Neckermann Utazás irodáin és partnerein keresztül foglalható. Árainkat euróban garantáljuk. A forintos árat 1 EUR = 299,9 Ft
áron számoltuk (ld.: Euro-árfolyamkedvezmény akció, mely visszavonásig, de legkésőbb 04.30-ig érvényes), további esetekben 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 Utazások Repülővel 2014-es nyári 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

