NÁSZÚT Madeira szigetén
„Pestana
Pestana Grand Ocean Resort nászút 7 éj”
PESTANA GRAND OCEAN RESORT
RESORT***** - FUNCHAL
A Pestana Grand Ocean Resort Hotel egyike a legszebb és legrangosabb madeirai szállodáknak.
szállodáknak Csodálatos természeti
környezetben a – “Ponta da Cruz” óceánba nyúló földnyelvre épült, llenyűgöző
enyűgöző kilátással a látványos sziklafalra, “Cabo
Girão”-ra.
A szállodában éttermek, bárok, kültéri tengervizes medence (1.000 m2 – Madeira legnagyobb medencéje), jet stream belső
medence, játékterem, biliárd szalon, óceánra néző konferenciatermek
konferenciatermek, Health
th Club (tornaterem, jacuzzi, szauna, török
fürdő, masszázs), fodrász, könyvtár, a környéken 2 golfpálya, vízi sportolási lehetőség áll a vendégek rendelkezésére.
Funchal rövid autóúttal érhető el.
A 177 légkondicionált modern fürdőszoba / WC
WC-s szobában: minibár,
inibár, bérelhető széf, kábel-TV,
kábel
hajszárító, tea- és kávé
főzési lehetőség. A szobák többsége tágas balkonnal vagy terasszal rendelkezik.

A CSOMAG TARTALMA:
 7 éjszaka szállás kétágyas szobában,
 gyümölcskosár, pezsgő- és virágbekészítés a
szobában érkezéskor,
 lehetőség érkezéskor korai bejelentkezésre és
távozáskor késői kijelentkezésre,

Pestana Grand*****
Funchal

7 éjszaka
kétágyas szobában
(EUR/ 2 fő)

 reggelis ellátás,
 1 alkalommal vacsora 2 fő részére (kivétel:
Karnevál) - italt nem tartalmaz.

2017. jan. 2 – febr. 19.

2017. febr. 20 – ápr. 09.
2017. ápr. 17 – 30.
2017. máj. 11 – júl. 09.
2017. aug. 21 – okt. 31.

2017. ápr. 10 – 16.
2017. máj. 01 – 10.
2017. júl. 10 – aug. 20.

770

896

1092

AZ ÁR NEM TARTALMAZ: 2 % stornó-biztosítást,
biztosítást, repül
repülőjegyet (Budapest-Funchal-Budapest útvonalon lisszaboni átszállással; vagy
közvetlen Bécs-Funchal-Bécs útvonalon, kb. 51.900,
51.900,- Ft-tól / fő), reptéri illetékeket, transzfereket, BBP-biztosítást
BBP
(fakultatívan köthető).
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES: 1 EUR =300 HUF árfolyamig
Hosszabbítási lehetőségekről,
l, félpanzióról, kirándulásokról, programokról érdeklődjön
djön irodánkban!
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