NÁSZÚT Madeira szigetén
„Pestana Promenade nászút 7 éj”
PESTANA PROMENADE**** - FUNCHAL
A rangos Pestana-csoport új szállodája egy gyönyörű sétány mellett, a Lido területén épült (15 perc sétára Funchal
központjától), lenyűgöző kilátással az óceánra. A minőség, kényelem és a luxus szempontjai szerint kialakított szálloda
szolgáltatásai fantaszikus élménnyé varázsolják az itt töltött időt – trópusi kert, éttermek, bárok, kültéri medence (mely
egyike a legnagyobbaknak a szigeten), Spa-részleg (jet stream medence, jacuzzi, szauna, törökfürdő, aromaterápia),
fittness-terem, játékszoba, Internet lehetőség, business center, mosoda, parkoló, a közelben 2 golfpálya, vízi sportolási
lehetőségek (szörf, jet ski, vizisí) állnak a vendégek rendelkezésére.
110 fürdőszoba / WC-s szobájában egyénileg szabályozható légkondicionáló, pihenősarok, telefon, síkképernyős kábelTV, bérelhető széf, hajszárító, Internet-csatlakozási lehetőség, minibár, balkon vagy terasz szolgálja a vendégek
kényelmét.

A CSOMAG TARTALMA:
 7 éjszaka szállás részlegesen óceánra néző
kétágyas szobában,
 Gyümölcskosár, pezsgő- és virágbekészítés a
szobában érkezéskor,
 reggelis ellátás,
Pestana Promenade****

2017. jan. 02 – febr. 19.

Funchal

 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. 10 – ápr. 16.

2017. ápr. 17 – ápr. 30.

2017. máj. 01 – máj. 10.

2017. máj. 11 – júl. 09.

2017. júl. 10 – aug. 20.

2017. aug. 21 – okt. 31.
7 éjszaka részl. óceánra néző
kétágyas szobában
(EUR/ 2 fő)

728

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, BBP-biztosítást (fakultatívan köthető).
AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES: 1 EUR = 310 HUF árfolyamig
Hosszabbítási lehetőségekről, félpanzióról, kirándulásokról, programokról érdeklődjön irodánkban!
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