NÁSZÚT Madeira szigetén
„Royal
Royal Orchid nászút 7 éj”
ROYAL ORCHID**** - CANICO
Az Atlanti-óceánra néző, tengerparti szálloda saját stranddal, 2 medencével és wellnessközponttal várja
vendégeit. A szálloda hetente 3 alkalommal ingyenes transzfert kínál Func
Funchal városába.
A Hotel Royal Orchid modern stílusú szobái, stúdiói és lakosztályai LCD TV-vel
vel és légkondicionálóval
felszereltek. Minden szállás konyhasarokkal és hajszárítóval ellátott, saját fürdőszobával rendelkezik.
A Royal Orchid napfényes étterme regi
regionális
onális és nemzetközi ételeket, valamint frissen fogott halat és ízletes
marhahúst kínál. Madeira bor az Aloe bárban fogyasztható.
A kikapcsolódást fűtött, fedett medence, szabadtéri medence és masszázs, a Nautilus egészségklubban pedig
szauna és gőzfürdő biztosítja.
iztosítja. Napozóágyak, napernyők és zuhanyzók állnak rendelkezésre a napozóteraszon,
ahonnan kilátás nyílik Caniço-öbölre.
Funchal, a Palheiro golfpálya és a Santo da Serra golfpálya 20 perc alatt elérhetők autóval. A szálloda
ingyenes parkolási lehetőséget
et biztosít, és kerékpár kölcsönözhető.
A szálloda vendégei a szomszédos Hotel Roca Mar minden szolgáltatását és létesítményét igénybe vehetik.

A CSOMAG TARTALMA:
 7 éjszaka szállás kétágyas szobában
szobában,
 Reggelis ellátás,
Royal Orchid****
Canico
7 éjszaka
kétfős szobában

(EUR/ 2 fő)

 Egy alkalommal vacsora 2 fő részére – italt

nem tartalmaz (kivétel: Karnevál).
Karnevál)

2017. márc. 01 – ápr. 08.

2017. ápr. 09 – máj. 10.
2017. júl. 01 – aug. 30.

2017. máj. 11 – jún. 30.
2017. okt. 01 – okt. 31.

588

630

560

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