NÁSZÚT Madeira szigetén
„Four Views Oásis nászút 7 éj”
FOUR VIEWS OÁSIS**** - CANIÇO
A bájos tengerparti településen, Caniço-ban épült Four Views Oásis Hotel a vendégei számára szabadságot, pihentető
légkört biztosít. Közvetlenül a parton helyezkedik el a Reis Magos strand mellett. A romantikus és csendes környezet
ideális helyszínévé teszi a házasság első napjainak eltöltésére. Caniço központja 2 km-re található.
Elegánsan berendezett fürdőszoba / WC-s szobáiban: légkondicionáló/fűtés, minibár, kávé és tea készítési lehetőség,
kábel-TV, telefon, bérelhető széf, hajszárító, bútorozott erkély szolgálja a vendégek kényelmét.
A szállodában éttermek, bárok, kültéri tengervizes medene, beltéri fűtött medence, jacuzzi, szauna, szolárium,
tornaterem, üzletek, biliard, asztalitenisz, TV- és olvasószoba, Internet-hozzáférés, kozmatika, fodrászat,
gyermekjátszótér (beltéri és kültéri), a közelben golfpálya, búvárközpont áll a vendégek rendelkezésére. Funchal-ba (kb.
12 km-re) szállodai buszjárat közlekedik.

A CSOMAG TARTALMA:
7 éjszaka szállás részlegesen óceánra néző, kétágyas
szobában
(szabad kapacitás függvényében óceánra néző),
pezsgő és gyümölcskosár bekészítés a szobában
érkezéskor,

For Views Oasis****

2015. jan. 03 – febr. 28.

2015. márc. 01 – 15.
2015. ápr. 20 – júl. 31.
2015. szept. 01 – okt. 31.

2015. aug. 01 – 31.

2015. márc. 16 – ápr. 11.

184.200,-

196.800,-

219.200,-

236.000,-

Caniço

7 éjszaka
részl. óceánra néző
kétágyas szobában
(Ft / 2 fő)

reggelis ellátás,
1 vacsora a szálloda éttermében 2 fő részére, itallal,
SPA-részleg használata,
fitness-terem használata,
1 masszázs (25 perc) a Four Stones Spa-ban.

AZ ÁR NEM TARTALMAZ: 2 % stornó-biztosítást, repülőjegyet (BUD-FNC-BUD útvonalon lisszaboni átszállással; vagy
közvetlen VIE-FNC-VIE útvonalon, kb. 51.900,- Ft-tól / fő), reptéri illetékeket, transzfereket, BBP-biztosítást (fakultatív).
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE: 1 EUR = 300 HUF árfolyamig
Hosszabbítási lehetőségekről, félpanzióról, kirándulásokról, programokról érdeklődjön irodánkban!
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