RODOSZ
Hotel
Árak €-ban / fő, repülővel
HUN LAST
52064A

Ellátás

Last Minute Akciós Ajánlatok
Éj

2014. július 7.

Astron Hotel nn, Rodosz város

Normál szoba (3A)

R

10

Normál szoba (2A)

R

10

307 € (97.684,- Ft)
317 € (100.866,- Ft)

R

10

343 € (109.139,- Ft)

HUN LAST
52613A

Hotel Maran nn, Faliraki

Stúdió, tengerre néző (2B) *
HUN LAST
52463A

ÚJ! Hotel Kamari Beach nnn, Lardos

Normál szoba (2A) *

AI 10

Normál szoba, tengerre néző (2B) *

AI 10

HUN LAST
52050

668 € (212.551,- Ft)
709 € (225.597,- Ft)

ÚJ! Mitsis Hotels Rodos Maris Resort & Spa nnnn+, Kiotari

Normál szoba (A2A) **

AI 10

Normál szoba, tengerre néző (A2B) **

AI 10

Bungaló,
B
ló ttenger oldalán
ld lá (B2C) **

AI 10

Családi bungaló (B4B)

AI 10

1062 € (337.918,- Ft)
1097 € (349.054,- Ft)
1097 € (349.054,- Ft)
763 € (242.779,- Ft)

* Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-11 éves: 140 €/fő ártól
2 teljes árat fizető felnőttel egy szobában, pótágyon
** Gyermekkedvezmények: 1 gyermek 2-12 éves: 140 €/fő ártól
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. A forintos árat 1 EUR = 318,19 Ft áron
számoltuk. 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

