NEGRIL BEACH
Jamaica Package

8 nap/7 éjszaka

WINTER 2012/13.

Carpe Diem!

JAMAIKA

3* Budget

€ 575,-

7 éj NEGRIL

ALL INCLUSIVE
TENGERPARTI
NYARALÁS

AJÁNDÉK
SUNSET TOUR!
A 7 éj Jamaika Negril tengerparti nyaralás csomag tartalmazza:
7 éjszaka szállás Negril-ben a választott hotelben. Ellátás All inclusive “AI”. Kollektív transzferek (in/out) légkondicionált járművekkel. Ajándék Sunset
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), kilépési illeték (cca. 27 USD), utasbiztosítás, egyéb fakultatív
programok költsége, borravalók, ajánlatban nem szereplő egyéb szolgáltatások költségei.
A csomag szabadon változtatható, hosszabbítási lehetőség vagy tengerre néző szobával is foglalható!

Hidden Paradise 3*

ÁRAK EUR/Fő
Időszak/Elhelyezés
01.11.2012. – 19.12.2012.
20.12.2012. – 02.01.2013.
03.01.2013. – 20.01.2013.
21.01.2013. – 31.03.2013.
01.04.2013. – 30.04.2013.

Sunset on the Beach 3*

Hotel Merril’s Beach 3*

Breezes Grand Negril 5*

Hotel Couples 4*

Economy 3*

Budget 3*

Value 3*

Hidden Paradise
All inclusive

Sunset on the Beach
All inclusive

Hotel Merril’s Beach
All inclusive

Superior4*
Hotel Couples
All inclusive

Favorit 5*
Breezes Grand Negril
All inclusive Over 16 years
only!

DBL

SGL

DBL

SGL

DBL

SGL

DBL

DBL

SGL

595,-/59,685,-/74,645,-/69,645,-/69,569,-/60,-

785,-/86,1005,-/114,975,-/118,975,-/118,795,-/88,-

575,-/56,575,-/56,599,-/59,599,-/59,599,-/59,-

889,-/101,889,-/101,905,-/103,905,-/103,905,-/103,-

599,-/63,859,-/97,765,-/84,859,-/96,619,-/66,-

799,-/87,1069,-/124,975,-/110,1069,-/122829,-/92

1569,-/201,1975,-/254,1759,-/226,1759,-/226,1759,-/226,-

1145,-/156,1429,-/183,1429,-/183,1429,-/183,1429,-/183,-

1685-/216,2115-/272,2115-/272,2115-/272,2115-/272,-

Érkezés / Elutazás Montego Bay Airport. A Hotel Couples csak 18 éven felüli párokat, a Hotel Breezes Grand Negril csak 16 éven felülieket fogad! EP=Ellátás nélkül CP=Reggeli
AI=All inclusive. Tengerre néző szoba és gyerek árak lekérésre!

AJÁNDÉK NEGRIL VÁROSNÉZÉS ÉS NAPLEMENTE TÚRA!
A Negril Sunset Tour Programja
Indulás délután a hotelből, egy kellemes városnézés keretében
a város főbb látnivalóinak megtekintése. Majd pihenő és a
csodálatos Negrili naplemente megtekintése a híres Rick’s Cafe
teraszáról, ahonnan lélegzetelállító a panoráma a nyílt tengerre.
A teraszon üldögélve külön látványosságot nyújtanak a helyi
sziklaugrók, akik a szirtekről vetik alá magukat. 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

HOTELINFO
NEGRIL HOTELEK
HOTEL SUNSET ON THE BEACH 3* - Negril
Negril híres „7 mile beach” tengerpartján található ez a kis, 32 szobás hotel közel a vásárlási és
szórakozási lehetőségekhez és Negril belvárosához. A hotel tengerparti étterme helyi és olasz
specialitásokat kínál. A hotel vendégei szabadon használhatják a 10 percre található „Sunset on the
Cliffs” testvérhotel szolgáltatásait, ahonnan csodálatos naplementében gyönyörködhetünk. A két
hotel között ingyenes shuttle busz közlekedik.
Hotel szolgáltatásai: Tengerparti étterem, bár, vízi sportok, élő Reggae show hétfőnként, Wi-Fi
Szobák felszereltsége: Privát veranda, 2 Queen-size ágy, A/C, TV, telefon, széf,

HOTEL HIDDEN PARADISE 3* - Negril
Negril 7 mérföldes tengerpartján található ez a 22 szobás kis hotel egy cca. 1 hektáros trópusi
kertben megbújva. A hotel 50 percre található Montego Bay repülőtértől, 5 percre a vásárlási
lehetőségektől és 2 percre a hotel saját tengerpartjától. A hotel mögött található a Negril Palm
Reserve (védett pálmaerdő) és a Great Morass Bird Sanctuarity (madár rezervátum) további
lehetőségeket biztosítva a természetjáróknak.
Hotel szolgáltatásai: Tengerparti étterem, bár, szobaszerviz, úszómedence, pool bar, Jacuzzi, WiFi, sportolási lehetőségek
Szobák felszereltsége: 2 Queen-size ágy, A/C, Ventillátor, TV, széf, vasaló, telefon, privát patio

HOTEL MERRIL’S BEACH 3* - Negril
A 44 szobás hotel Negril fehér homokos tengerpartján található, egy 3 hotelből álló komplexum
része. A hotel vendégei használhatják a másik 2 szálloda szolgáltatásait. A tengerparti bárban
naponta élő Reggae zene szól.
All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel- és italfogyasztás, helyi alkoholos és nem alkoholos
koktélok (reggel 10 és este 10 között), heti kétszeri BBQ és élő show műsor, kajak, asztalitenisz,
billiárd
Hotel szolgáltatásai: Tengerparti étterem és bár, úszómedence, strandtörölközők, napágyak.
Szobák felszereltsége: Erkély, 2 Queen-size ágy, A/C, Ventillátor, TV, telefon, széf

HOTEL COUPLES 4* Superior - Negril
A csak párokat fogadó luxus színvonalú boutique hotel Negril legsikkesebb és legfelkapottabb
hotelje, mely Jamaika legszebb tengerpartján egy 7 hektáros trópusi luxusparkban található. A
kikapcsolódást keresők és a szerelmespárok paradicsoma, tökéletes nászutas hotel! A hotel csak 18
éven felüli párokat fogad!
All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel- és italfogyasztás, Búvároktatás és egy merülés,
korlátlan Golf Green Fee Naplemente katamarán kirándulás, tengerparti tábortűz party
Hotel szolgáltatásai: 5 étterem, 4 bár, feltöltött mini bár, különálló au natural napozó, Wi-Fi,
napközbeni és esti animáció, bevásárló shuttle busz, Fitness, nem motorizált sporteszközök
használata,
Szobák felszereltsége: Terasz, 1 King-size ágy, A/C, Wi-Fi, TV, hajszárító, ipod dokkoló, széf,
vasaló

HOTEL BREEZES GRAND NEGRIL 5* - Negril
A 210 Junior Suite és Suite szobákból álló hotel egy védett öbölben helyezkedik el Negril „Seven
Mile Beach” fehér homokos tengerpartján. A hotel a Breezes Super All Inclusive márka
zászlóshajója kivételes szolgáltatásokkal egy 9 hektáros trópusi kertben Vizi sportok széles
választékával: windsurf, búvárkodás, mini vitorlás és jól felszerelt Fitness center várja a
vendégeket. A hotel csak 16 éven felülieket fogad!
All inclusive ellátás tartalma: korlátlan étel- és italfogyasztás, nem motorizált sporteszközök
használata, búvárkodás, napközbeni és esti animáció,
Hotel szolgáltatásai: 6 étterem, bár, medence, Health & Fitness Center, Spa, Internet, Párna menü
Szobák felszereltsége: Terasz, 1 King-size ágy, A/C, ventilátor, TV, hajszárító, rádió, ébresztő óra,
kávéfőző, széf, vasaló, telefon, room service, mini bár, data port

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.

