OCHO RIOS BEACH
Jamaica Package

8 nap/7 éjszaka

WINTER 2012/13.

Take it Easy!
3* Superior

€ 479,-

JAMAIKA
7 éj OCHO RIOS

ALL INCLUSIVE
TENGERPARTI
NYARALÁS
AJÁNDÉK TÚRA
Dunn’s River Fall
A 7 éj Jamaika Ocho Rios tengerparti nyaralás csomag tartalmazza:
7 éjszaka szállás Ocho Rios-ban a választott hotelben. Ellátás hoteltől függően reggeli „CP”, vagy All inclusive “AI”, . Kollektív transzferek
(in/out) légkondicionált járművekkel. Ajándék Dunn’s River Fall Tour angol nyelvű idegenvezetéssel. Érkezés/Elutazás Montego Bay
repülőtér. Meet&Greet megérkezéskor a repülőtéren (angol). Hotelek helyi csillagbesorolás szerint. A csomag nem tartalmazza:
Jamaikai vízum (cca. 45 EUR), Jamaikai kilépési illeték (27 USD), utasbiztosítás, egyéb fakultatív programok költsége, borravalók,
ajánlatban nem szereplő egyéb szolgáltatások.
A csomag szabadon változtatható, hosszabbítási lehetőség vagy tengerre néző szobával is foglalható!

Rooms on the Beach 3* Superior

Fisherman’s Point 3* Apartman

ÁRAK EUR/Fő

Időszakok / Extra éj
01.11.2012. – 14.12.2012.
15.12.2012. – 02.01.2013.
03.01.2013. – 20.01.2013.
21.01.2013. – 30.03.2013.

Sunset Grande Ocho Rios 4*

Economy 3*

Superior 3*

Family 4*

Fisherman’s Point
Apartman / CP

Hotel Rooms on the Beach
CP

Sunset Grande Ocho Rios
All inclusive

DBL

SGL

DBL

SGL

DBL

SGL

529,-/55,639,-/67,585,-/60,585,-/60,-

735,-/93,1035,-/116,929,-/103,929,-/103,-

479,-/40,489,-/42,489,-/42,489,-/42,-

729,-/75,745,-/80,745,-/80,745,-/80,-

1029,-/115,1509,-/177,979,-/110,979,-/110,-

1475,-/170,2195,-/261,1399,-/162,1399,-/162,-

Érkezés / Elutazás Montego Bay Airport. A Fisherman’s point Apartman hotel, egy hálóval, konyhával, nappalival. Férőhely 2 felnőtt + 2 gyerek. EP=Ellátás nélkül
CP=Reggeli AI=All inclusive. Tengerre néző szoba és gyerek árak lekérésre!

AJÁNDÉK DUNN’S RIVERFALL TÚRA - VIZESÉSBEN FÜRDÉS & SZIKLAMÁSZÁS!
A Dunn’s Riverfall Tour Programja
Fél napos kirándulás Jamaika legnagyobb vízeséséhez a
Dunn’s River Fall-hoz. A mintegy 182 méteres magasságával
ez a vízesés Jamaika leghíresebbje. Itt lehetőség van
fürdőzésre, de a bátrabbak meg is mászhatják a vízesést,
amelyről csodás kilátás nyílik az alatta elterülő vidékre.
Idegenvezetés angol nyelven.

Foglalás: Minimum 21 nappal érkezés előtt. Az utasok útlevélben szereplő pontos neve, útlevélszáma és járatinformáció szükséges! Fizetés: Foglaláskor 50%
előleg fizetendő. További 50% legkésőbb 14 nappal az érkezés előtt fizetendő.
Megrendelés/Információ: Family Holiday Utazási Iroda

E-mail: office@family-holiday.ro Web: www.csaladi-nyaralas.ro, www.family-holiday.ro, Tel: +0040.365.449.833

OCHO RIOS HOTELEK
HOTEL FISHERMAN’S POINT 3* Apartman – Ocho Rios
Apartman hotel, Ocho Rios tengerpartján, közel a látnivalókhoz, szórakozási és bevásárlási
lehetőségekhez. 76 apartman található a komplexumban, melyek egy vagy két szobásak.
Az Apartman hotel ellátás nélküli!
Hotel szolgáltatásai: Étterem, bár és lounge, úszómedence, room service, internet, Spa
Apartmanok felszereltsége: 1 King-size vagy 2 Twin-size ágy, A/C, ventilátor, felszerelt konyha,
műholdas TV, fürdőszoba, erkély/terasz és „maide service” (napi takarítás).

HOTEL ROOMS ON THE BEACH 3* Superior – Ocho Rios
Mindössze 5 percre a Dunn’s River Fall vízeséstől és gyalogos távolságra a belvárostól, a
tengerparton található ez a 2004-ben megnyílt 97 szobás hotel.
All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel- és italfogyasztás, nem motorizált sporteszközök
használata
Hotel szolgáltatásai: étterem, bár, úszómedence, vízi sport központ, Fitness, Internet café,
konferencia terem
Szobák felszereltsége: 1 King-size vagy 2 Queen-size ágy, A/C, hajszárító, telefon, TV, kávéfőző,
széf, internet hozzáférés.

HOTEL SUNSET GRANDE OCHO RIOS 4* - Ocho Rios
A hotel Ocho Rios leghosszabb tengerpartján található, 730 ízlésesen berendezett szobával.
Gyalogos távolságra a belvárostól és mindössze 10 perces autóútra a híres Dunn’s River Fall
vízeséstől.
All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel- és italfogyasztás, nem motorizált sporteszközök
használata
Hotel szolgáltatásai: 5 úszómedence vízeséssel, Swim up bár, Jacuzzi, 2 teniszpálya, Fitness, Spa,
Szauna, Gőzfürdő, 5 étterem, 2 beach grill, 8 bár, 1 medencei és 1 tengeri csúszda, napközbeni és
esti animációk, Kid’s Club, internet.
Szobák felszereltsége: 1 King-size vagy 1 Queen-size ágy, A/C, hajszárító, telefon, műholdas TV,
vasaló, széf, erkély.

INFO-SHEET
Általános információk:
- A csomagok mindegyike komplett utazási csomag, mely tartalmazza a szállásokat, transzfereket, ajándék programokat leírás szerint.
A csomagokhoz csak nemzetközi repülőjegy foglalására van szükség. Érkezés / Elutazás Montego Bay Airport.
Transzferidő Montego Bay Airport – Montego Bay Hotel (cca. 30 perc) / Negril Hotel (cca. 2 óra), Ocho Rios Hotel (cca. 2 óra).
- Megérkezés Meet&Greet a repülőtéren (angol).

-

-

Az ajándék programoknál idegenvezetés angol nyelven.
Az ellátás csomagonként és hotelenként változik. Befizetni vacsorára a helyszínen van lehetőség. Ugyanakkor Jamaikán rengeteg
kitűnő étterem található, a bevásárlási lehetőség sem ütközik nehézségekbe, ezért az étkezés könnyűszerrel megoldható egyénileg,
érdemes kipróbálni a helyi ételkülönlegességeket, főként a jamaikai nemzeti ételt, „Jerk”-öt.
Jamaikára magyar állampolgároknak vízum szükséges! A vízum a magyarországi Jamaikai Konzuli Képviseleten vagy a
megérkezéskor szerezhető be! (cca. 45 EUR). Javasoljuk, hogy a vízumot előre szerezzék be az utasok, már indulás előtt.
Jamaikai fizető eszköz: Jamaikai dollár. 1 USD = 87 JMD. De elfogadják az USD-t is. Jamaikán az ismertebb bankkártyákat VISA,
Mastercard, American Express, Diner’s Club, stb. ATM készpénzfelvételre és fizetésre egyaránt lehet használni. Jamaikára a
legjobb, ha USD készpénzt hoznak az utasok.
Időeltolódás Jamaikán -6 óra. (Eastern Time) Magyarországhoz képest.
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.
Jamaikán az angol nyelvet az utcán egy sajátos dialektusban beszélik. A turizmusban dolgozók angolja azonban már kifinomultabb,
tehát igyekeznek számunkra is érthető angol akcentust használni.

