NASSAU NYARALÁS
Bahamas Package

8 nap/7 éjszaka

WINTER 2012/13.

BEACH & CITY!
3* All inclusive

€ 845,-

BAHAMÁK
7 éj NASSAU
Tengerparti Nyaralás
AJÁNDÉK DISCOVER
ATLANTIS TOUR!
A VILÁG LEGNAGYOBB
TENGERI AKVÁRIUMA!

A 7 éj Bahamák Nassau nyaralócsomag tartalmazza:
7 éjszaka szállás Nassau-ban, a választott hotelben. Ellátás hoteltől függően All Inclusive “AI”, vagy reggeli „CP”. Kollektív transzferek (in/out)
légkondicionált járművekkel. Az érkezés Nassau repülőtérre történik. Ajándék „Discover Atlantis Tour” belépő. Meet&Greet megérkezéskor a repülőtéren
(angol). Vészhelyzet esetére magyar nyelvű telefonos asszisztencia. Hotelek helyi csillagbesorolás szerint.
A csomag nem tartalmazza: Bahamák kilépési illeték (cca. 42 USD), utasbiztosítás, a Discover Atlantis Tour-nál a transzfert az Atlantis-ba, egyéb
fakultatív programok költsége, borravalók, ajánlatban nem szereplő egyéb szolgáltatások költségei.

A Hotel Breezes Bahamas-ban az ellátás ALL INCLUSIVE! Itt korlátlan étel- és italfogyasztást tartalmaz a
csomag!
A csomag szabadon változtatható, hosszabbítási lehetőség vagy tengerre néző szobával is foglalható!

Hotel Breezes Bahamas 3*
ÁRAK
Value 3*
Hotel Breezes Bahamas 3* / AI

Hotel British Colonial Hilton 4*
Classic 4*
Hotel British Colonial Hilton 4* / EP

Hotel Sheraton Nassau 4*
Superior 4*
Hotel Sheraton Nassau Beach 4* / CP

EUR/fő/Standard

DBL

SGL

EP

DBL

SGL

CP

DBL

SGL

08.09.2012. – 14.12.2012.
01.01.2013. – 28.02.2013.
01.03.2013. – 13.04.2013.
14.04.2013. – 30.04.2013.

845,- / 105,959,- / 120,979,- / 122,929,- / 116,-

1230,- / 155,1409,- / 178,1429,- / 181,1359,- / 171,-

01.10.2012. – 21.12.2012
22.12.2012. – 31.12.2012
01.01.2013. – 30.04.2013

1055,- / 128,1159,- / 142,1089,- / 132,-

1869,- / 234,2099,-/ 264,1939,- / 243,-

09.11.2012. – 23.12.2012.
24.12.2012. – 01.01.2013.
02.01.2013. – 24.01.2013.
25.01.2012. – 30.04.2013.

1359,- / 169,1579,- / 198,869,- / 105,999,- / 121,-

2619,- / 333,3069,- / 391,1639,- / 205,1879,- / 236,-

A hotel Breezes Bahamas 3* csak 14 éven felüli vendégeket fogad! EP=Ellátás nélkül CP=Reggeli AI=All inclusive. Valamennyi hotelnél magasabb szobakategóriákra (Sea view, Junior
suite, Suite) illetve gyerek árak (12 éves korig) lekérésre!

AJÁNDÉK DISCOVER ATLANTIS TOUR
Ajándék „Discover Atlantis Tour” belépő: Látogatás a Karib
térség legnagyobb vízi létesítményébe az ATLANTIS-ba, ahol a
„The Dig”, az elsüllyedt civilizáció diszletei között a tengeri
élővilág megismerése, több mint 50 ezer tengeri állat, és több
mint 200 faj található a kolosszális méretű Tropikáriumban!
Foglalás: Minimum 35 nappal érkezés előtt. Az utasok útlevélben szereplő pontos neve, útlevélszáma és járatinformáció szükséges! Fizetés: Legkésőbb 31
nappal érkezés előtt.

INFOSHEET
BAHAMÁK
Bahamák a kristálytiszta vízéről, az álomszép tengerpartjairól valamint a helyiek legendás vendégszeretetéről híres.
Mindenki álma, hogy egyszer életében eljusson ebbe a 690 kis szigetből és közel 2000 korallszirtből álló földi
paradicsomba. A Bahamák méltán a Karib-térség egyik legnépszerűbb üdülőhelye az igényes, és minőségi
szolgáltatásokat elváró turisták kedvence, a luxuscirkálók kedvelt kikötőhelye. Ennek köszönhetően sok helyen Duty
Free vásárlási lehetőség! A Bahamák változatos nyaralási lehetőséget kínál, hiszen a rengeteg kisebb-nagyobb sziget
mind-mind egy külön világ, más-más arculattal, más adottságokkal. Nyaraló csomagjainkban a legjobbak közül
válogattunk, így mindenki megtalálja a neki való pihenőhelyet. Egyben azonban valamennyi ajánlat megegyezik. A
hotelek kitűnőek és a szolgáltatások kiválóak a Bahamákon. A tengerpart pedig páratlan!

Nassau
Nassau a Bahama-szigetek fővárosa, amely New Providence szigetén található. Ne gondoljunk nagyvárosra, Nassau
maga is egy üdülő-sziget, fehér homokos, kristálytiszta vizű strandokkal. Ugyanakkor rengeteg étterem, bár, üzlet és
szórakozóhely is található. Itt a vásárlási szenvedélyünknek is büntetlenül hódolhatunk, hiszen Duty Free üzletek
egész sora is várja a turistákat. Paradise Island-től pedig csak egy híd választja el, további szórakozási lehetőségeket
biztosítva. Az Atlantis vízi élményparkba napijegy a helyszínen vásárolható, feltétlen érdemes kipróbálni a Karibtérség legnagyobb vízi élményparkját.
Fakultatív programlehetőségek: Kirándulás Exuma szigetére, Mélytengeri horgászat, Stuart Cove - búvárkodás,
Dolphin Cay - fürdés delfinekkel, Aquaventure, Barefoot sailing.

Paradise Island
Paradise Island ahol a világ legnagyobb tengerparti élményparkja és hotel-komplexuma az ATLANTIS található. Itt
a legenda megelevenedik, luxus kivitelben. Vízi park, delfinárium, élménymedencék, óriás akvárium és attrakciók
sokasága biztosítja a szórakozást, a gyönyörű, fehér homokos tengerpart mellett. Az Atlantis-ba napijegy
vásárolható, de ajánlati csomagjainkban van olyan opció, ahol a tartózkodás teljes időtartamára ajándék belépőjegyet
biztosítunk az Atlantis-ba. Az Atlantis köré egy egész kis város épült, kaszinókkal, bárokkal, éttermekkel, rengeteg
étkezési, vásárlási és szórakozási lehetőséggel. Paradise Island-et pedig egy híd köti össze Nassau-val a Bahamák
fővárosával, további látnivalókat, programlehetőségeket biztosítva. Ezt a csomagot kifejezetten ajánljuk
családosoknak, azonban az Atlantis a felnőtt vendégek számára is hatalmas élményt nyújt, önmagában is több napra
elegendő látnivalóval és programlehetőséggel szolgál.

Eleuthera & Harbour Island & Cat Island
Eleuthera - Harbour Island: Páratlanul szép tengerpartok, melyek közül a leghíresebb a PINK SAND BEACH, a
Bahamák legszebb tengerpartja, ahol a természetes homok rózsaszín színű. Lenyűgöző látványt nyújt, az egészen
valószerűtlen, szinte mesébe illő, varázslatosan szép tengerpart. A szigeten ananász ültetvények is találhatók.
Cat Island: A legkevésbé felfedezett sziget, itt található a Bahamák legmagasabb pontja, 61 méter. Itt is találunk
természetes, rózsaszínben játszó homokos tengerpartot! A tengerpartok mellett pedig további turisztikai látnivalókkal
is szolgál.
Fakultatív programlehetőségek: Különböző vízi programok, búvárkodás, snorkeling, mélytengeri horgászat, stb.
Egy kiváló kombináció azoknak, akik egy teljes körű nyaraló programot keresnek, melyben azért helyet kapnak a
látnivalók, de a tengerparti kikapcsolódásé a főszerep.

Exuma & Long Island
Exuma: 365 kicsiny szigetből álló szigetcsoport, mely 56 km-re Dél-Keleti irányba található Nassautól. Egy igazi
egzotikum, egy kis karibi ékszerdoboz. Csodálatos környezet, gyönyörű, kristálytiszta tengerpartok. Itt láthatunk
olyat mint az „úszó disznók”, amely tényleg egy helyi különlegesség, de sok iguananak és dajkacápának is otthona.
Long Island: A Bahamák legrégebbi búvárparadicsoma. Rengeteg sekély és mély merülőhely van. A legismertebb
közülük a Dean’s Blue Hole, mely a 182 méteres mélységével a legmélyebb a világon. A nyugati partszakasz
tulajdonképpen egy összefüggő, 128 km hosszú, mangrovék által övezett, finom homokos tengerpart. A keleti
partszakasz, melyet az Atlanti Óceán határol a Bahamák legjobb horgász és yacht paradicsoma.
Fakultatív programlehetőségek: Különböző vízi programok, búvárkodás, snorkeling, mélytengeri horgászat, stb.
Egy kiváló kombináció azoknak, akik egy teljes körű nyaraló programot keresnek, melyben azért helyet kapnak a
látnivalók, de a tengerparti kikapcsolódásé a főszerep.
Általános információk:
Valamennyi ajánlat komplett utazási csomag, mely tartalmazza a szállásokat és a transzfereket. Azokhoz csak nemzetközi repülőjegy foglalására van szükség.
Érkezés/elutazás Nassau repülőtér.
Az ellátás csomagonként és hotelenként változik, sőt van olyan hotel, amihez nincs ellátás a csomagban. Befizetni reggelire vagy félpanzióra a helyszínen van lehetőség.
Ugyanakkor Bahamákon rengeteg kitűnő étterem található, a bevásárlási lehetőség sem ütközik nehézségekbe, ezért az étkezés könnyűszerrel megoldható egyénileg,
érdemes kipróbálni a helyi ételkülönlegességeket, főként a bahamai nemzeti ételt, a „Conch”-ot.
A Romantic Beaches és Pink Beach Safari (Island Hopping) programoknál a szigetek közötti transzfer kis-, magángépekkel történik, legtöbbször a hotel saját
kisrepülőjével. Ezek a kis transzferek önálló programpontként is megállják helyüket, hiszen a mindössze 20 perces repülőút az egy sétarepülés melyen jól belátható az
egész Bahamák szigetcsoport. Súlyhatár 20kg, ezért ezeknél a csomagoknál kevés poggyásszal érkezzenek az utasok! Javasoljuk puha fedelű bőröndök vagy utazó táskák
használatát!
Bahamákra magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.
Bahamákon az ismertebb bankkártyákat VISA, Mastercard, American Express, Diner’s Club, stb. ATM készpénzfelvételre és fizetésre egyaránt lehet használni.
Bahamákra a legjobb, ha USD készpénzt hoznak az utasok.
Időeltolódás Bahamákon -6 óra. (Eastern Time).
A foglalási/lemondási feltételeket minden csomagnál figyelmesen átolvasni szükséges, mert az csomagonként változhat!
Megrendeléshez az utasok útlevélben szereplő pontos neve, útlevélszáma és a nemzetközi járatinformáció megadása szükséges.
Az alap csomagokban standard szobák vannak. A standard szobák nem tengerre nézőek még részleges tengeri panorámájuk sincsen. Ha tengeri panorámát szeretnének,
javasoljuk tengerre néző szobák foglalását! Magasabb szobakategória minden csomagnál elérhető, árak külön lekérésre.

-

Bahamákon a hotelek jellemzően USA standard szerint készülnek, szolgáltatnak. Ezért általában jó minőségűek, a csillag besorolás megbízható, sok esetben felette is van,
de természetesen csak a reális elvárásoknak.
Hoteltől függően van lehetőség gyerekkedvezményre, 12 éves korig. Gyerekárak külön lekérésre.

-

20 főnél nagyobb vagy Incentive csoportokra árak külön lekérésre.

HOTELINFO
NASSAU HOTELEK
HOTEL BREEZES BAHAMAS 3* – Nassau / New Providence
Nassau-ban található, All inclusive rendszerben működő hotel, Kiváló elhelyezkedésű, közel a
városközponthoz, Paradise Island-hez, a közelben vásárlási lehetőség, kaszinók és a fehér homokos
Cable Beach. A hotel csak 14 éven felüli vendégeket fogad!
Hotel szolgáltatásai: 391 szoba 2 db 4-, illetve 8 emeletes épületben. Minden szoba tengerre néz. 3
medence, swim-up bar, fitnesz center, mászó fal, internet elérés.
Szobák felszereltsége: 1 King-size, vagy 2 DBL ágy, TV, telefon, CD/rádió, vasaló, kávéfőző,
hajszárító, széf. All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel-, és italfogyasztás, animáció, nem
motorizált vízi eszközök használata, borravalók.

HOTEL BRITISH COLONIAL HILTON 4* – Nassau / New
Providence
Nassau egyetlen privát, csak a hotel vendégei számára fenntartott fehér homokos tengerpartján, a
belváros frekventált részén található hotel, mely a gazdag történelmet ötvözi a modern
szolgáltatásokkal. A hotel a híres bahamai Straw Market-től és Duty Free üzletektől csak néhány
lépésre helyezkedik el. A hotel márványborítású előtere a bahamai történelem emlékeivel
kombinálva egyedülálló élményt nyújt az utazónak.
Hotel felszereltsége: 288 standard szoba és suite, édesvizű medence, étterem, bár, coctail bár.
Szobák felszereltsége: King-, vagy Queen-size ágy, ergonomikus íróasztal és szék, széf, A/C,
kávéfőző, hajszárító, Internet elérés, vasaló, TV, telefon, mini bár, ébresztőóra, szobaszerviz (külön
díjért). A hotel akadálymentesített. A szobaárak ellátást nem tartalmaznak. A helyszínen ellátás
befizethető.

HOTEL SHERATON NASSAU BEACH 4* – Nassau / New
Providence
Nassau belvárosától 5 percre található a Cable Beach fehér homokos tengerpartján. A 694 szobás
hotel ideális azoknak, akik a pihenésen kívül egy kis nyüzsgésre is vágynak, mert közel található a
városközpont., tőszomszédságában a Crystal Palace Casino. Ugyanakkor a hotel privát 300 méteres
tengerpartja kiváló lehetőséget kínál azoknak is, akik a tengerpartot vagy a vízi sportokat akarják
élvezni.
Hotel szolgáltatásai: 3 medence vízeséssel, 6 étterem, vízi sport lehetőségek, Golf, Kid’s Club,
Business Center, Room-service, ingyenes Internet
Szobák felszereltsége: 2 Queen-size ágy, LCD TV, telefon ingyenes helyi hívásokkal, hipoallergén
párnák, vasaló, hajszárító, széf, ébresztőóra, íróasztal, minibár, kávéfőző Starbucks kávéval.

