NÁSZÚT Madeira szigetén

„Pestana Casino Park nászút 7 éj”
PESTANA CASINO PARK***** - FUNCHAL
A csodálatos és nyugodt helyen fekvő szálloda alig pár perc sétára található Funchal belvárosától – a Casino és a Madeira
Congress Center mellett, nagyszerű kilátással a kikötőre és az öbölre, dús parkkal körülölelve.
A szállodát a híres építész, Niemeyer tervezte – recepció tágas fogadócsarnokkal, éttermek, bárok, üzletek, 24 órás
szobaszervíz, mosoda, Internet-csatlakozás, szabadtéri fűthető medence, konferenciatermek, Healt Club (szauna,
gőzfürdő, masszázs, szépségszalon) és fitness-terem, jacuzzi, teniszpálya, Madeira Casino, ajándékbolt, fodrász,
könyvtár, a közelben 2 golfpálya áll a vendégek rendelkezésére. Naponta szórakoztató programok (pianó-, folklórest,
táncrendezvények, show-műsor), éjszakai klub a szállodához tartozó casino-ban.
Az újonnan felújított, félkörben elhelyezkedő épületben 379 klimatizált, modern berendezésű fürdőszoba / WC-s
szobában: telefon, síkképernyős sat- és kábel-TV, rádió, minibár, hajszárító, bérlehető széf, balkon.

A CSOMAG TARTALMA:
 7 éjszaka szállás kétágyas szobában,
 Gyümölcskosár, pezsgő- és virágbekészítés a
szobában érkezéskor,
 reggelis ellátás,

Pestana Casino Park*****
Funchal

2017. jan. 02– febr. 19.

 1 alkalommal vacsora 2 fő részére (kiv.: karnevál)
- italt nem tartalmaz,
 Lehetőség érkezéskor korai bejelentkezésre és
távozáskor késői kijelentkezésre.

2017. febr. 20 – ápr. 09.
2017. ápr. 17 – 30.

2017. ápr. 10 – 16.
2017. máj. 01 – 10.

2017. máj. 11 – júl. 09.

2017. júl. 10 – aug. 20.

2017. aug. 21 – okt. 31.
7 éjszaka
kétágyas szobában

(EUR/ 2 fő)

770

896

1092

AZ ÁR NEM TARTALMAZ: 2 % stornó-biztosítást, repülőjegyet (Budapest-Funchal-Budapest útvonalon lisszaboni
átszállással; vagy közvetlen Bécs-Funchal-Bécs útvonalon, kb. 51.900,- Ft-tól / fő), reptéri illetékeket, transzfereket, BBPbiztosítást (fakultatívan köthető).
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES: 1 EUR = 310 HUF árfolyamig
Hosszabbítási lehetőségekről, félpanzióról, kirándulásokról, programokról érdeklődjön irodánkban!
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