NÁSZÚT VARADERON 5*

Varaderoi ajánlat 5*
2013.

8 nap/7 éjszaka

WINTER

MELIA LAS AMERICAS 5*
Az elegáns 5* hotel Kuba egyetlen golfpályája mellett található. Trópusi kertek és
kristálytiszta vizű, fehérhomokos tengerpart övezi. A Melia Las Americas, az egyetlen 5
csillagos deluxe nyaraló és konferencia hotel, mely a Las Americas Resort tagja. Kitűnő
elhelyezkedéssel rendelkezik, mivel a Varadero Golf Club, a Plaza America International
Konferencia Központ és Business Center mellett található. Kitűnő hotel golfozóknak, üzleti
utaztatásra, konferenciákra, esküvőkre és nászutakra. Elegáns vendégkör, ízléses
enteriör és kiváló szolgáltatások jellemzik. A hotel csak 18 éven felüli vendégeket fogad!

Melia Las
Americas

Las Americas Las Americas - Nászutas szobák
Las Americas Lobby
Beach
Pool
ÁRAK
A MELIÁ LAS AMERICAS NÁSZUTAS CSOMAG
Nászút
Hotel Melia Las
TARTALMA
EUR / Fő / DBL
Americas 5*
Minimum 7 éjszaka tartózkodás, 6 hónapon belüli esküvő
standard szobák
Időszakok / Extra éjszakák
Privát Check In / Late Check Out / Nászutas szoba
AI
Varaderon-n

01.02.2013. – 31.03.2013.
01.04.2013. – 30.04.2013.
01.05.2013. – 14.07.2013.
15.07.2013. – 24.08.2013.
25.08.2013. – 31.10.2013.

999,- / 122,832,- / 98,804,- / 94,867,- / 103,804,- / 94,-

Virágcsokor és Pezsgő bekészítés / Turn down service 11h00 – 15h00 között
Welcome koktél / Romantikus vacsora 2 főre / Reggeli a szobában egy
alkalommal
Meglepetés ajándék a hoteltől a szobában az utolsó napon
10% kedvezmény a SPA-ban / Heti koktélparty a nászutasoknak

MELIA VARADERO 5*
A legjobb választás egy kiváló all-inclusive nyaraláshoz. Ez az ötcsillagos hotel
egy kicsit mindenkinek ajánl valamit ezen a félreeső tengerparti helyen a golftól a
vizisportig.
A világhírű varaderoi tengerpart egyik legszebb részén található az 1991-ben
megnyílt Melia Varadero hotel, amely egy igazi klasszikus a varaderoi hotelek
között. A szobák egy épületben helyezkednek el, melyeket az elmúlt években
felújítottak, így kényelmes és szép környezetben pihenhet az utazó és élvezheti az
all inclusive ellátást. A nászutas vagy esküvős párokat pedig felkészült,
összeszokott személyzet várja.

Hotel Melia
Varadero

Panoráma

ÁRAK

EUR / Fő / DBL
standard szobák
Időszakok / Extra éjszakák
Varaderon-n
01.02.2013. – 31.03.2013.
01.04.2013. – 30.04.2013.
01.05.2013. – 14.07.2013.
15.07.2013. – 24.08.2013.
25.08.2013. – 31.10.2013.

Nászút
Hotel Melia
Varadero 5*

AI
860,- / 102,776,- / 90,678,- / 76,748,- / 86,678,- / 76,-

Nászutas
szobák

Melia Varadero Lobby

Melia Varadero Pool

A MELIA VARADERO NÁSZUTAS CSOMAG
TARTALMA
Minimum 7 éjszaka tartózkodás, 6 hónapon belüli esküvő
Privát Check In / Late Check Out / Nászutas szoba
Virágcsokor és Pezsgő bekészítés / Turn down service 11h00 – 15h00 között
Welcome koktél / Romantikus vacsora 2 főre / Reggeli a szobában egy
alkalommal
Meglepetés ajándék a hoteltől a szobában az utolsó napon
10% kedvezmény a SPA-ban / Heti koktélparty a nászutasoknak

Az árak két fő részvétele esetén érvényesek!

A 7 éj Varadero (Kuba) Nászutas & Utazási csomag tartalmazza:
7 éjszaka szállás Varadero-n a választott hotelben. Ellátás All inclusive “AI”. Kollektív transzferek (in/out) légkondicionált buszokkal. (Exkluzív transzfer felár:
75 EUR/fő). Nászutas csomag leírás szerint. Meet&Greet megérkezéskor a repülőtéren. Magyar nyelvű asszisztencia és képviselő a tartózkodás teljes
időtartamára. Hotelek helyi csillag-besorolás szerint.
A csomag nem tartalmazza: Kubai turista kártya (vízum), kubai kilépési illeték (25 CUC), utasbiztosítás, Fakultatív programok, ajánlatban nem szereplő
egyéb szolgáltatások költségei. A nászutas csomag minimum 7 éjszakás tartózkodásnál, és az elutazás dátumához képest 6 hónapon belül történt esküvő esetén
vehető igénybe, melyet megérkezéskor a házassági anyakönyvi kivonat bemutatásával igazolni szükséges, melyet előzetesen már a foglaláskor kérünk
szkennelve megküldeni!
A csomag Havanna-i tartózkodással is kiegészíthető, hosszabbítási lehetőség Varadero-n!
Foglalás: Minimum 21 nappal érkezés előtt. Az utasok útlevélben szereplő pontos neve, útlevélszáma, járatinformáció és a házassági anyakönyvi kivonat elküldése
szükséges! Az esküvő előtt min. 30 nappal a dokumentumok kiküldése szükséges!

Tel: 0365449822
Mobil: 0749922887

FAMILY HOLIDAY UTAZÁSI IRODA
E-mail: office@family-holiday.ro
www.csaladi-nyaralas.ro, www.family-holiday.ro

