MALLORCA
Hotel
Árak €-ban / fő, repülővel
HUN LAST
11023A

e Iris
Hotel

Normál szoba (2A)
HUN LAST
11173A

7

2014. szeptember 3.

2 ágyas

2 ágyas

454 € (140.286,- Ft)

-

-

480 € (148.320,- Ft)

-

501 € (154.809,
(154.809,- Ft)

624 € (192.816,- Ft)

684 € (211.356,- Ft)

845 € (261.105,- Ft)
(275.010,- Ft)
890 € (275.010,

896 € (276.864,- Ft)
(292.314,- Ft)
946 € (292.314,

nnn,, El Arenal

ÖE

7

FP

7

Hotel Cosmopolitan nnnn, Playa de Palma

Normál szoba (2A) **
HUN LAST
11980A

R

2014. augusztus 27.

Hotel Bahamas nnn+, El Arenal

Normál szoba (2A) *
HUN LAST
11421A

Éj

Hotel Amazonas nnn, El Arenal

Joker-szoba (2S)
HUN FAX
11426A

Ellátás

Last Minute Akciós Ajánlatok

FP

7

Condesa de la Bahia nnnn, Alcudia

Normál szoba (2E)

AI

7

Normál szoba ((2F))

AI

7

* Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-5 éves: 199,-€/fő ártól
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, pótágyon
** Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-6 éves: 20% kedvezmény
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, 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.
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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 katalógusaiban találhatók. A
nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget. A fenti ajánlatok további szobatípusait és a pontos árakat a Neckermann foglalási rendszere tartalmazza. Nyilvántartási szám:
R00801/1999/1999

