NÁSZÚT VARADERON 5*

Varaderoi ajánlat 5*
2013.

8 nap/7 éjszaka

WINTER

SANDALS ROYAL HICACOS 5*
A Hotel Sandals Royal Hicacos 5*, kifejezetten esküvőkre és nászutakra
specializálódott varaderoi hotel, mely minden igényt kielégít, amely egy romantikus
nyaraláshoz, egy emlékezetes nászúthoz szükséges. E kitűnő hotel magas színvonalú
szolgáltatásokkal, speciális esküvői és nászutas kedvezményekkel, ízlésesen
kialakított enteriőrrel, és nem utolsó sorban csodálatos, privát tengerparttal várja a
házasulandókat és nászutas párokat. A hotel csak 18 éven felüli, vegyes párokat
fogad! Az All inclusive hotelben több speciális étterem, kitűnő bárok, tengerparti
grill terasz, medencék, szépségszalon, spa, fitneszterem, nappali animációs
programok és esti Show műsorok biztosítják a kellemes időtöltést.

Hotel Sandals

Sandals - Beach

ÁRAK

Nászút

EUR / Fő / DBL
standard szobák

Sandals Royal
Hicacos 5*

Időszakok / Extra éjszakák
Varaderon-n

AI

04.01.2013. – 30.04.2013.
01.05.2013. – 31.10.2013.

951,- / 115,846,- / 100,-

Junior Suite
szobák

Sandals - Spa

Sandals - Pool

A SANDALS NÁSZUTAS CSOMAG TARTALMA
Minimum 7 éjszaka tartózkodás, 6 hónapon belüli esküvő
Nászutas szoba upgrade – szabad helyek függvényében / Üveg pezsgő és
gyümölcskosár bekészítés / Ajándék „Just Married” póló / Nászutas koktél és
vacsora az A’la carte étteremben / 1 fénykép / 10% kedvezmény a hotel SPA
szolgáltatásaiból

OCEAN EL PATRIARCA VARADERO 5*
A Hotel Ocean El Patriarca 5* a Varahicacos természetvédelmi terület közepén
található, Varadero tengerpartján. A hotel különlegessége, hogy annak területén
található a több mint 500 éves legendás kaktusz a Patriarca, melyről a hotel a nevét
kapta. A 420 szobás szálloda 2012. Novemberében nyitotta meg kapuit. A
minimalista stílusú, elegáns hotel a standard részen kívül egy külön emelt szintű
szolgáltatásokkat kínáló „Privilege” résszel is rendelkezik. Esküvői ajánlatunk a
Privilege részben történő elhelyezésre, Junior Suite szobákra szól. A hotelben
található 4 éttem 6 bár és 4 medence biztosítja az all inclusive kényelmet, a
kiemelkedően gyönyörű, szinte érintetlen fehér homokos tengerparti strand mellett.
Igényesen kialakított, modern hotel. Wi-fi a lobby-ban elérhető, térítés ellenében.

El Patriarca - Bár

Nászutas szobák

ÁRAK

Nászút

EUR / Fő / DBL
standard szobák

Hotel Ocean El
Patriarca 5*

Időszakok / Extra éjszakák
Varaderon-n

AI

01.02.2013. – 31.03.2013.
01.04.2013. – 30.04.2013.
01.05.2013. – 10.07.2013.
11.07.2013. – 15.08.2013.
16.08.2013. – 31.10.2013.

881,- / 105,727,- / 83,643,- / 71,748,- / 86,643,- / 71,-

El Patriarca - Beach

El Patriarca - Étterem

El Patriarca - Pool

AZ OCEAN EL PATRIARCA NÁSZUTAS CSOMAG
TARTALMA
Minimum 7 éjszaka tartózkodás, 6 hónapon belüli esküvő
Szabad helyek függvényében upgrade magasabb kategóriájú szobába
Kontinentális reggeli a szobában a megérkezést követő napon
10% kedvezmény a SPA szolgáltatásokból
Romantikus vacsora az A’la Carte étteremben egy üveg pezsgővel (foglalás
szükséges)
Late Check Out szolgáltatás (szabad helyek függvényében)

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 foglaláskor/ megérkezéskor a házassági anyakönyvi kivonat bemutatásával igazolni szükséges!
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

