EGZOTIKUS ÉS EURÓPAI HELYSZÍNEKEN

U TA Z A S
TENGERNYI

JÓ TUDNI:
· Az Egyenlítő menti országokban 12 órás nappalokra számíthatunk, azaz viszonylag korán sötétedik!
· Természetes, hogy apály idején a víz többszáz métert is visszahúzódhat a parttól, így ilyenkor csak a
medence alkalmas fürdésre.
· Korallszigeteken (pl. Maldív-szk., Mauritius) az óceánban való fürdéshez a letört korallok miatt ajánlott
a fürdőcipő viselete.
· Egyes szigetek védelme érdekében (pl. Maldív-szk.) mesterséges gátakat kellett építeni, melyek esetenként korlátozhatják a szobához legközelebb eső parton való fürdést.
· A szálláskategóriák mindig az adott ország előírásainak felelnek meg, melyeket azonban egyes
esetekben irodánk tapasztalata szerint korrigált. Ezért előfordulhat, hogy közel azonos kategóriájú
szállodák minősége a valóságban eltér. Irodánk fenntartja a jogot, hogy kategórián belül szállodát
cseréljen.
· Szállodai szolgáltatások: a szállodák szolgáltatásainál (pl. felszereltség, étkezések, lehetőségek) a
rendelkezésünkre álló adatokat szerepeltetjük. Ettől - előzetes értesítés nélkül - a szálloda saját hatáskörben eltérhet, egyes szolgáltatások nyújtását szüneteltetheti, megszüntetheti, megváltoztathatja,
épületeit, épületrészeit, szobáit, helységeit tetszőleges időpontban felújíthatja, karbantarthatja. Bár
irodánk mindent megtesz, hogy a közölt (tájékoztató jellegű) adatok helyesek legyenek, a fentiekhez
kapcsolódó kellemetlenségekért irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli.
A katalógusunkban szereplő ajánlatok nem tekinthetők konkrét árajánlatnak, az a mindenkori szezonok és helyek függvénye. A mindenkori legkedvezőbb ajánlatról érdeklődjön irodánkban!
Általános információk:
Csoportos utazás: általában kulturális körutazások, melyeknél a csoportot Budapestről magyar nyelvű
idegenvezető kíséri, aki a helyi idegenvezető által mondottakat fordítja, és segít a program lebonyolításában. Minimális csoportlétszám: ajánlatkérés szerint.
Egyéni utazás: hogy Ön igényeinek, szabadságának és elképzelésének a legmegfelelőbb nyaraláson
vehessen részt. Variáljon kedvére! Sok helyen a helyszínen élő magyar idegenvezető segíti nyaralását,
és vezeti a kirándulásokat
Garantált program: Az egyéni utazási szabadság és a lehető legkedvezőbb (csoportos) ár kombinációja. Külföldi partnereink világszerte minden nap indítanak különböző - angol / német nyelvű programokat. Amennyiben Ön ezekhez (és persze más országokból érkező utazókhoz) csatlakozik,
akkor biztos lehet benne, hogy a programra összegyűlik a minimális utaslétszám, és hogy az árban
is a legkedvezőbb lesz. Idegen nyelven beszélő gyakorlott utazók figyelmébe ajánljuk többnapos
garantált program-csomagjainkat!
Repülőtéri illeték, biztonsági adó (airport tax, security charge, kezelési költség, szervizdíj): sajnos
a légitársaságok és repülőterek a felszámított összeg(ek) változtatásának jogát az utolsó pillanatig
fenntartják. Az ár kizárólag már kiállított repülőjegyre garantált, az árajánlat vagy foglalás még
nem biztosíték!

Helyszínen fizetendő repülőtéri illeték: egyes országokban a repülőtéri illetéknek csak egy része fizethető a jeggyel együtt Magyarországon, a fennmaradó elutazási illetéket (pl. departure
tax) a helyszínen kell fizetni. Összegüket a mindenkori helyi hatóságok szabadon és előzetes
értesítés nélkül megváltoztathatják.
A repülőjegyek árát a légitársaságok előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatják,
így azokról pontos információt kizárólag névre szóló foglalás esetén a mindenkori szabad helyek függvényében tudunk adni. A jegyárat (akárcsak az illetéket) a jegykiállításig a légitársaság előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja!
Áraink 1 EUR=325 Ft, USD=285 Ft (CIB deviza eladási) árfolyamig érvényesek. Az ezt meghaladó árfolyamváltozást kénytelenek vagyunk érvényesíteni.
Az indulás és érkezés napja nem mindig teljes nap. A félnapos program általában 3-4 órát, az
egész napos 6-10 órát jelent.
Útlevelét legyen kedves ellenőrizni utazás előtt 40-45 nappal! A legtöbb országba csak akkor
lehet belépni, ha útlevele a haza érkezés napjától számított 6 hónapig még érvényes! Irodánk a
megfelelő dokumentumok hiánya miatt meghíusult utazásokért felelősséget nem vállal.
Egyágyas felár: Az egyágyas felárat fizető Utast a szállodák - a rendelkezésre álló szobák függvényében - vagy kétágyas szobában, vagy a kétágyasnál esetleg kisebb méretű, egy ágyat
tartalmazó szobában helyezik el.
Utasbiztosítás: Irodánk a Európai Utazási Biztosító Zrt. utasbiztosítását köti utasai számára.
Árairól érdeklődjön irodánkban, a biztosítási feltételek megtalálhatók irodánkban illetve a
www.coraltours.hu weboldalunkon.
Útlemondási biztosítás: A szerződött összeg 2%-a,mely az első részlet befizetésével együtt
kötelezően megfizetendő.
All inclusive: Az üdülések kapcsán találkozhat ezzel a kifejezéssel, mely arra utal, hogy a szállodákban a teljes panzion túl, az étkezések közötti fogyasztások, és az italok is benne szerepelnek
az árban. Italok alatt az alkoholmentes és a helyi alkoholos italokat kell érteni, és néhány kivételtől eltekintve a fogyasztás reggeltől este 11 óráig tart. Szintén része az all inclusive árnak a
legtöbb motor nélküli sportlehetőség és sporteszköz, így ezek használata legtöbbször szintén
díjmentes.
Gyerekár: ezt az árat fizeti az adott korú gyermek, ha felnőttekkel egy szobában, pótágyon kap
elhelyezést. Egy felnőttel utazó, valamint második, harmadik gyerek ára minden esetben külön
információt igényel - kérjük ajánlataink részleteiről és feltételeiről érdeklődjön az irodánkban!
Időjárástáblázatunkat az elmúlt évek tapasztalatai és Utasaink visszajelzése alapján készítettük
el. Összeállításaink kizárólag az Ön úticélválasztását hivatott segíteni, irodánk a velük kapcsolatban felmerült mindennemű felelősséget elhárítja.
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Utazási feltételek a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra
Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Coral Tours)
Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23.
Telefon: (1) 412 12 12,
Email: coral@coraltours.hu,
Engedélyszám: U-000733, adósz.:13710091-2-42,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869212,
Bankszámlaszám: CIB 11100104-13710091-01000003,
Internet: www.coraltours.hu, www.naszut.hu, www.eskuvokulfoldon.hu
1. A Coral Tours által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet irányadók.
Az utazási szerződés
2. A Coral Tours az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatást ad az utazás részleteiről, elérhetőségiről, a csomag teljes díjáról és a fizetési feltételekről, valamint az utazási csomag
igénybevételének lényeges feltételeiről és az azokban még a szerződéskötést megelőzően esetlegesen bekövetkező változásokról.
Az utazási csomag jogszabályban meghatározott lényeges elemeit az utazási szerződés és az annak részét képező jelen Utazási
Feltételek tartalmazza.
3. Az utazási szerződés a Coral Tours-nál történő közvetlen megkötése esetén annak aláírásával és az előleg egyidejű befizetésével
jön létre. Utazásközvetítőnél való foglalás esetén a szerződés a megrendelés Coral Tours általi visszaigazolásával jön létre.

mag nem szerződésszerű teljesítés időtartamára, feltéve, hogy a szerződésszegés az utazónak nem felróható. Az utazásszervező felel
az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha a kár az utazónak felróható, azt harmadik fél
előre nem látható és elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha egyébként elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
13. Az utazásszervező, ha az utazási szerződés lényeges részét az utazási szerződés szerint nem tudja teljesíteni, többletköltség
felszámítása nélkül köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, alacsonyabb színvonalú helyettesítő szolgáltatás esetén pedig díjkedvezményt is adni. Az utazó akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási
csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.
14. A Coral Tours közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így a nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi
Varsói Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény.
15. Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az
utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. Egyéni utazás esetén az utas köteles a Coral Tours-t a megadott SOS telefonszámon (+36 20 370 3650) értesíteni minden lényeges körülményről, amely az utazási
szerződés teljesítését érintheti. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas
bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas
panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta
– az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Coral Tours tudomására hozni A hibás teljesítésből vagy az
utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősségét a Coral Tours a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
27.§-ában foglaltak szerint korlátozza.

4. A Coral Tours által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel
a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő (Maldív-szigetek esetén 45 nap).

16. A Coral Tours az adott úti cél időjárásáról tájékoztatást ad, mikor van az adott helyen esős évszak, de az adott úti cél esetében
megszokottól eltérő időjárás miatt felelősséget nem vállal.

5. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét, részvételi díját a Coral Tours prospektusai és
weboldala tájékoztató jelleggel tartalmazzák, az azokban esetlegesenelő forduló hibákért a Coral Tours nem vállal felelősséget. Az
utazási szolgáltatás pontos tartalmát az utazási szerződés tartalmazza.

17. Az utazónak megküldött egyedi ajánlatban és az utazási szerződésben megjelölt részvételi díj tartalmazza az utazási csomag
részét képező szolgáltatások adókkal együtt számított teljes díját, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a
költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások 8.
pontban szabályozott díját. A részvételi díj meghatározása nem a napok száma, hanem az igénybe vett szolgáltatások szerint (Ft/fő,
illetve nászutasok esetében: Ft/pár) történik. Az indulás és érkezés napja nem jelent mindig teljes napot.

6. Az utazási szerződés egy példányát a Coral Tours papír alapon vagy más tartós adathordozón az utazó rendelkezésére bocsátja.
7. Ha a Coral Tours a megküldött egyedi ajánlat igénybe vételét helyhiány vagy más ok miatt feltételhez köti, az utazási szerződés
csak akkor jön létre, ha a Coral Tours a feltétel teljesülését követően az utazót arról tartós adathordozón megküldött tájékoztatással
értesíti. A szerződés létrejöttéig az utazó a feltételes ajánlat elfogadását bármikor visszavonhatja és a Coral Tours a befizetett előleget
visszafizeti. A teljes előleget a Coral Tours akkor is visszafizeti, ha a feltétel bekövetkezésének elmaradása miatt az utazási szerződés
nem jön létre.
8. Ha nem az utazó személyesen, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, a Coral Tours nem köteles vizsgálni, hogy a
harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utazót.
9. A Coral Tours a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et
ad át az utasnak, amelyet az utazásra magával visz, vagy a társasút megkezdése előtt a Coral Tours megbízottjának bemutat.
10. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az útlevélnek a visszaindulástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért a Coral Tours nem vállal felelősséget. Ha az utas a Coral Tours
közreműködésével köt baleset, betegség, vagy poggyászbiztosítást, a Coral Tours köteles a dokumentumokat legkésőbb az utazási
szolgáltatások igénybevételére jogosító iratokkal együtt az utazónak átadni.
11. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére átruházni, aki az utazási
szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Az utas az engedményezésről köteles írásban a Coral Tours-t a lehető leghamarabb, de legalább az utazás megkezdése előtt hét nappal (utazási csomagnak
nem minősülő szolgáltatás esetében öt nappal) értesíteni, és az igazolt többletköltséget viselni. Az utazási szerződésből kilépő és a
szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további
illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az átruházás tényleges költségeiről a Coral Tours a kilépő felet tájékoztatja, a
vonatkozó dokumentumokat rendelkezésére bocsátja.
12. A Coral Tours felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Az utazó díjengedményre jogosult az utazási cso-
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Részvételi díj

18. A részvételi díj nem tartalmaz utas baleset-, betegség és poggyász-biztosítást és útlemondási biztosítást. Nem tartalmazza továbbá a vízumdíjat, a felárakat, valamint a fakultatív programok árát. A Coral Tours, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel
útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas
az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.coraltours.hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.
19. Az utazási katalógusban szereplő részvételi díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 206.
§ (1) bekezdésének c) pontja szerinti utasok esetében érvényesek. A Coral Tours ezúton tájékoztatja nem magánszemély megrendelőit, hogy részükre a részvételi díj az ÁFA törvény szabályai szerint kerül külön kiszámításra.
20. A Coral Tours az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díjat, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig egyoldalúan megváltoztathatja
• a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,
• az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által
kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
• az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok
változására tekintettel, az utazó haladéktalan, az árváltozást alátámasztó okokat is megjelölő tájékoztatása mellett.
21. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utazó a szerződést felmondhatja és a Coral Tours a befizetett részvételi díjat az
utazónak teljes egészében visszafizeti. Ha az utazó nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést.
Amennyiben az utazási szerződés egyéb jelentős módosítása szükséges, a Coral Tours arról megfelelően tájékoztatja az utazót. Ha
az utazó a javasolt jelentős változtatásokat (adott esetben másik utazási csomagot) elfogadja, jogosult az esetlegesen indokolttá vált
díjkülönbözet visszatérítésére (alacsonyabb értékű szolgáltatás elfogadása). Ha az utazó a javasolt jelentős változást nem fogadja el,
jogosult az utazási szerződés felmondására és a teljes részvételi díj visszatérítésére, amit a Coral Tours haladéktalanul, de legfeljebb
14 napon belül köteles megtenni.

22. A Részvételi díj megfizetésének az utazó által előre nem jelzett elmaradása esetén a Coral Tours úgy tekintheti, hogy az utazó az
utazási szerződést felmondta, mely esetben a 32. pont szerinti bánatpénzre vonatkozó szabályokat alkalmazza.
23. Társas utazás során az utas a Coral Tours útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen
történt fizetéssel veheti igénybe.
24. Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi
előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utazót terhelik.
25. A Coral Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében
felmerült okból nem vett igénybe.
Az utazási szerződés felmondása és módosítása
26. A Coral Tours fenntartja a jogot az utazási szerződés jelentősnek nem minősülő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges módosításokról az utazási iroda az utazót megfelelően tájékoztatja.
27. A Coral Tours az utazási szerződés megkötése után az utazó érdekkörében felmerült és az utazást befolyásoló adat-módosítás (pl.
névcsere) után 5.000 Ft / fő díjat számít fel. A módosításhoz további költségek járulhatnak, amennyiben az érintett harmadik fél szolgáltató (pl: légitársaság) a módosítás kapcsán ilyen díjat számít fel. Harmadik fél szolgáltató a módosítás lehetőségét kizárhatja.
28. A Coral Tours kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó haladéktalan tájékoztatása mellett, jogosult felmondani az utazási csomagra
vonatkozó szerződést, ha:
- az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, vagy
- az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és a Coral Tours a
szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:
• húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
• hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
• negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.

36. A légifuvarozásra szóló jogviszony a foglalás és/vagy repülőjegy alapján valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól 5.§ alapján a légi személyszállítási szerződés a légitársaság és az utas között jön létre, ezzel az Utas elfogadja
az adott légitársaság(ok) üzletszabályzatát. Ilyen és hasonló ügyekben a kizárólagos illetékes az adott légitársaság. A Coral Tours és
közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által becikkelyezett majd módosításait követően az 1964.
évi 19. trv. a 2005.évi XXXIV.tv. által és a 2005. évi XXXV.tv. által kiegészített 1929. évi Varsói Nemzetközi Egyezmény, a 2005.évi VII. tv.
által kihirdetett 1999. évi Montreáli Nemzetközi Egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. 02.11.)
korlátozza.
37. A Coral Tours felelőssége a foglalás elkészítésére az abban történtek nyomon követésére, változtatásokra, az utas értesítésére és a
jegy kiállít(tat)ására korlátozódik. A poggyász szállítása a repülőgépen – meghatározott súlyig, légitársaságtól függ – díjtalan, a többletsúlyért fizetni kell. Az Utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha a továbbszállítás
vagy megőrzés céljából valamely közvetítő (pl. légitársaság, fuvarozó) azt átvette. A charter-, ún. “fapados” és különösen kedvező árú
járatokra egyedi, sokszor szigorú szabályok vonatkoznak (pl. nem módosítható, azonnal 100% fizetendő, stb.), és sokszor a menetrendszerinti járatoktól eltérő (annál szűkebb körű vagy alacsonyabb szintű) szolgáltatást tartalmaznak. Ezen feltételeket az Utas a foglalás
elkészíttetésével elfogadja, azok be nem tartásából és a velük kapcsolatban felmerült károkért a Coral Tours-t felelősség nem terheli. A
Coral Tours-nak jogában áll a repülőjegyet partnercégein keresztül bonyolítani, ahogy az Utasnak is, hogy a földi szolgáltatások eléréséhez (odautazás) szükséges repülőjegyet a Coral Tours partnercégénél vagy bárhol máshol vásárolja meg.
38. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti vagyoni biztosítékot és kötelező biztosítást a Coral Tours az Európai Utazási Biztosító
Zrt.-vel kötött biztosítással biztosítja. A biztosító címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36/1/452-3580 e-mail: info@eub.hu, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043228; Adószám: 12185960-4-44. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Coral
Tours által Magyarországról külföldre és a belföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: KT-KE-418-20191107,
vagyoni biztosíték sszege külföldre: 26 400 000 Ft (azaz huszonhatmillió-négyszázezer Forint) és belföldre: 500.000 Ft (azaz ötszázezer
Forint), kötelező hazautaztatás biztosítás összege külföldre: 2 640 000 Ft (azaz kettőmillió-hatszáznegyvenezer Forint) és belföldre: 100
000 Ft (azaz százezer Forint), célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.
39. A nyilvántartást vezető Hatóság adatai: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., telefon: 36 1 45 85 800, telefax: 36 1 45 85 865, internet: www.kormanyhivatal.hu).

29. Amennyiben az a Coral Tours számára lehetséges és azt az utazó elfogadja, helyettesítő szolgáltatás is nyújtható az utazási szerződés
megfelelő módosításával. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utazót illeti

40. A Coral Tours által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékesének.

30. Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést és jogosult a
részvételi díj haladéktalan, de legfeljebb 14 napon belüli visszautalására. Az utazót a szerződés felmondása esetén bánatpénz fizetési
kötelezettség terhelheti.

41. A Coral Tours az utazót csoportos társasutazás esetén – amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza – az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset, poggyászkár esetére) biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás során
az utazó megkapja az elérhető biztosítási lehetőségekről és a választás módjáról szóló részletes tájékoztatást.
A fentieket tudomásul vettem.

31. Az utazó bánatpénz fizetése nélkül mondhatja fel a szerződést az utazást megelőző 60. napig. Kivételt jelent e szabály alól a kiállított
menetrendszerinti repülőjegy vételára (a légitársaság szabálya alapján), továbbá az olyan esküvővel kapcsolatos szolgáltatás megrendelését is magában foglaló utazási szerződések köre, ahol a Coral Tours külföldi partnere által meghatározott szigorúbb szerződéses
feltételek miatt a Coral Tours már az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt is költségeket kell, hogy felvállaljon. E költségeket a
Coral Tours az utazási szerződés megkötése előtt közli az utazóval és a szerződés utazó általi felmondása esetében azokat bánatpénzként visszatartja.
32. Ha az utazó az utazás megkezdését megelőző 60. napon belül mondja fel az utazási szerződést, az alábbi bánatpénz megfizetésére
köteles, amennyiben jogszabály vagy az utazási szerződés ettől eltérő szabályt nem állapít meg: 59-35. nap a részvételi díj 10 %-a;
34-25. nap a részvételi díj 40 %-a;
24-15. nap a részvételi díj 70 %-a;
14-4. nap a részvételi díj 90%-a;
3. napon és azon belüli felmondás, vagy az utazás megkezdésének elmaradása esetén a részvételi díj 100%-a.
33. A Coral Tours az utazónak visszajáró részvételi díj terhére is érvényesítheti a bánatpénz összegét.
34. Az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az utazási iroda a szerződés lényeges feltételét
kívánja jelentősen módosítani, így például, ha 8%-ot meghaladó díjemelést érvényesítene. Az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult
felmondani az utazási szerződést, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt”
utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.
Egyéb rendelkezések

Amennyiben az Utazási szerződésen szerepel, hogy kötöttem útlemondási biztosítást, úgy nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az
EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a
Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.
Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra
vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

……………………………….
ügyfél aláírása
Dátum: Budapest, 2020.

35. Az utazó a légitársaságok utazási feltételeit (üzletszabályzatait) az irodákkal kötött megállapodás részeként kötelezőnek fogadja el.
A repülőtársaságok a menetrendben és/vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek (a légitársaságok érkezési és
indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét), szükség esetén repülőgéptípus- vagy repülőtársaság
cserére kerülhet sor, valamint a kapcsolódó illetékeket a mindenkori hatósági díjszabások változtathatják. A repüléssel kapcsolatos
felelősség a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a fuvarozó céget (légitársaság) terheli, annak színvonaláért, a szolgáltatás
meglétéért, a járatok pontos érkezéséért/indulásáért, a csatlakozások eléréséért, ezek következményeiért, stb. a Coral Tours nem felel.

www.coraltours.hu
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MIÉRT ÉPPEN MAURITIUS?
Ázsiai, afrikai és európai kultúrák és vallások különleges kavalkádja.
Egész éves úticél: “télen” azaz július – augusztusban is 20-25 °C víz és levegő egyaránt.

Látványos
fehérhomokos partok, azúrkék tenger, a szigetet körülvevő korallgyűrű miatt úszásra
alkalmas strandok.
Egzotikus piacok, gyöngyékszerek, különleges anyagból készült ruhaneműk, hajómodellek.
Indiai – kínai – francia – kreol konyha ízei és kitűnő tengeri ételek.
 azdag programválaszték, kirándulások: Pamplemousses botanikus,krokodil & madárpark, csoG
dálatos vízesések a sziget belsejében, egyedülálló vulkanikus képződmények, teaültetvények,
cukornádültetvények és feldolgozás: rumkészítés, óriás teknősök, szent hindu tó stb.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

30

29

29

28

26

24

24

24

25

27

28

29

víz (°C)

27

26

26

27

25

24

23

25

27

28

28

27

csapadék (mm)

220

200

220

130

100

70

60

65

40

40

50

120

GRAND BAIE

COIN DE MIRE ATTITUDE ***
SUPERIOR

Kicsi, kedves szálloda egy hangulatos öbölben, mindössze 4 km-re (10-15 percre) Grand Baie forgatagától. Kertje ápolt, virágokkal, pálmafákkal tarkított, s az azúrkék tengertől és finomhomokos,
pálmáktól részben árnyékolt tengerparttól csupán egy kis út választja el. Itt vízisport lehetőségek,
nyugágyak, napernyők térítésmentesen állnak rendelkezésre. Szobák: Összesen 102 szoba, 3 különböző kategóriába sorolva. A hotel modern berendezésű letisztult, tágas szobái, légkondicionálóval,
telefonnal, televízióval, mini bárral, széffel, hajszárítóval vannak felszerelve. A szálloda fürdőszobáiban
zuhanyzó is található. Szolgáltatások: 2 medence, étterem, bár, spa különböző masszázsokkal, teniszpálya, asztalitenisz, darts, strand a hotellel szemközti partszakaszon, búvártanfolyamok a közelben,
kirándulás a hotel saját vitorlás hajójával, biciklikölcsönzés, gyermekklub, pénzváltó, üzletek, WiFi a
recepciónál és a hallban. Ellátás: félpanzió vagy felár ellenében all inclusive.

7 éjszaka már: 400.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós
ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!
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CALODYNE

ZILWA ATTITUDE ****

BELLE MARE

AMBRE SUN RESORT ****

A 4*-os szálloda a sziget keleti részén található. Több mint egy km hosszú saját, fehérhomokos
strandja van, a türkiz lagúnát itt is korallgát védi. A 298 szobás, mauritiusi stílusban épült szállodában 4 étterem (svédasztalos / tengerparti grill / romantikus / olasz), 3 bár, üzletek, nagyméretű úszómedence várja a vendégeket. Szoba: 3 emeletes épületekben találhatók, valamennyi
kényelmes, kreol stílusú berendezéssel, légkondicionáló, fürdőszoba hajszárítóval, minibár, SATTV, telefon, széf, balkon v. terasz kerti bútorokkal. Kertre v. tengerre néző szoba foglalható. Sport
és szórakozás: Térítésmentes: 2 teniszpálya világítással, strandröplabda, tollaslabda, asztalitenisz,
vízitorna, fitneszterem, vízisí, vitorlázás, vízibicikli, kenu, üvegfenekű hajó, snorkel felszerelés, kite
szörf iskola, billiárd, miniklub, tiniklub, diszkó. Térítés ellenében: spa, búvárkodás, vízalatti séta,
mountain bike kölcsönzés, teniszlecke, labda és ütőkölcsönzés, játékterem, a közelben parasailing és golf.

A Zilwa Attitude 5 szigetre kínál kilátást Mauritius északi partján. A szálláshely fürdő- és wellnessközponttal, szabadtéri medencékkel és 4 stranddal várja vendégeit. Grand Baie egy 15 perces
autóúttal elérhető. A napfényes, légkondicionált szobák modern bútorokkal, széffel, tea- és kávéfőzési lehetőséggel, valamint erkéllyel rendelkeznek. A fürdőszobákban zuhanyzó és hajszárító található. A Zilwa Attitude 5 tematikus éttermében és 3 bárjában számos különböző konyhát
kínálnak. A szálláshelyen ingyenes Wi-Fi és repülőtéri transzfer is biztosított. A Sir Seewoosagur
Ramgoolam nemzetközi repülőtér 73 km-re fekszik.

7 éjszaka már: 450.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 500.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek
és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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FLIC EN FLAC

LA PIROGUE ****SUPERIOR

FLIC EN FLAC

SUGAR BEACH *****

A Sugar Beach luxusszálloda az Indiai-óceánra néz. A hotel gyógyfürdő- és wellnessközponttal,
trópusi kerttel és nagyméretű, szabadtéri úszómedencével várja vendégeit. A modern bútorokkal berendezett, elegáns, tágas szobák légkondicionálóval, síkképernyős műholdas TV-vel, ülősarokkal és erkéllyel is rendelkeznek. A lakóegységekben tea- és kávéfőzési lehetőség, valamint
ingyenes pipereszett is biztosított. Néhány szobából a tengerre nyílik kilátás. A Sugar Beach üdülőközpont éttermeiben kreatív mauritiusi specialitások, valamint olasz és nemzetközi ételek fogyaszthatók. A bárban ízletes koktélok mellett lazíthatnak a vendégek.

14 hektáros, csodálatos pálmaliget közepén, nyugodt környezetben, több, mint 500 méter fehér homokos parton találjuk ezt a 250 bungalóban elhelyezett 400 szobával rendelkező szállodát. Bungalói a kerten át a szikrázóan fehér homokos part és a lágyan hullámzó azúr óceán
felé néznek. A kertben sétálni, a csobogó vizet és a madárcsicsergést hallgatni már magában
élvezet, kikapcsolódás! Szoba: légkondicionáló, fürdőszoba, tévé video-csatornákkal, telefon,
tea- és kávékészítési lehetőség. Felszereltség: éttermek (kínai, kreol és nemzetközi konyhával),
bárok, üzletek, medencék. Szórakozás: élőzene, sega-show, kaszino. Sport: ingyenes: szörf, kajak, kenu, vitorlás, vízibicikli, üvegfenekű hajó, snorkelling, vízisí, 7 kivilágított teniszpálya, asztalitenisz, aerobic, minigolf, óriás-sakk, kosár-labda, vízipóló, hajótranszfer Ile aux Cerf szigetre.
Térítés ellenében: búvárkodás, mélytengeri halászat, banán, lovaglás, biciklikölcsönzés, hajó- és
szárazföldi kirándulások.
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7 éjszaka már: 550.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 590.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek
és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu

MIÉRT ÉPPEN
SEYCHELLES-SZIGETEK?
A világon szinte egyedülálló, kristálytiszta óceán, ezüsthomokos partok, gránitsziklák.
Mind-mind a Bounty reklámokat idézik a legtöbbet fényképezett partok.
A több, mint száz korall és grániszigetből álló szigetcsoport 40%-a természetvédelmi terület.
Egész évben kellemes idő (átlaghőmérséklet 29°C)!
Távol a világ zajától...
 világ legkülönbözőbb pontjairól érkezett receptek, helyi specialitások, és mindezek keveréke
A
gazdagítja és teszi ízletessé a különféle ételeket.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

30

30

30

31

30

30

28

28

29

29

29

29

víz (°C)

30

30

30

31

31

28

28

28

28

28

29

29

csapadék (mm)

390

270

250

180

170

100

80

70

120

220

220

330

MAHÉ

AVANI SEYCHELLES BARBARONS
RESORT & SPA ****

Mahé sziget nyugati partszakaszán gyönyörű trópusi kertek közepén fekszik paradicsomi környezetben ez a minden igényt kielégítő szálloda. Könnyen megközelíthető távolságban megtalálható
mindaz amit csak a Seychelle-szigetek nyújthatnak. Szoba: elegáns kivitelezésű szobák, légkondicionáló, televízió, DVD lejátszó, telefon/hangposta, széf, tea-kávéfőző, vasaló, hűtőszekrény/minibár, hajszárító, fürdőköpeny. Felszereltség: étterem, bár, parkoló, medence, üzletek, pénzváltás,
programszervezés, autóbérlés, gyermekprogramok, orvosi ellátás, gyerekfelügyelet, ruhatisztító.
Sport, szórakozás: röplabda, kajak, búvárkodás, horgászás, vizisportok, fitness, snorkelling, kerékpár. Esténként szórakoztató műsorok.

7 éjszaka már: 450.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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MAHÉ

KEMPINSKI SEYCHELLES
RESORT *****

A Kempinski Seychelles üdülőhely Mahé szigetének exkluzív, déli csücskében, a híres Baie Lazare
területén helyezkedik el. Az üdülőhely fényűző szobái erkéllyel vagy terasszal várják a pihenni
vágyó vendégeket. A komplexumhoz szabadtéri medence és wellnessrészleg is tartozik. A Kempinski Seychelles Resort tágas, elegáns szobái modern fabútorokkal hívogatnak. A légkondicionált lakrészek erkéllyel vagy saját terasszal, műholdas TV-vel, iPod-dokkolóval, minibárral és tea/
kávéfőzési lehetőséggel rendelkeznek. Az üdülőközpont olimpiai méretű medencéje ideális hely
a lazításra, az aktív kikapcsolódás híveit pedig modern edzőterem várja a medence mellett.

7 éjszaka már: 500.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

MAHÉ

CONSTANCE EPHELIA RESORT *****

A Constance Ephélia fehérhomokos strandok és dombok között fekszik, Mahé szigetén. Fényűző lakosztályaiból és villáiból az Indiai-óceánra nyílik kilátás. A szálláshelyen 5 étterem, 6 bár, 5
medence és butikok várják a vendégeket. A Constance Ephelia Resort szállásegységeihez saját
kert rész tartozik. Az egységek síkképernyős TV-vel ellátott ülősarokkal rendelkeznek. Saját luxus
fürdőszobájukban kád és zuhanyzó található, és néhány villából a hegyekre vagy az óceánra nyílik
kilátás. A szálláshely számos étteremében a vendégek helyi ételek és svédasztalos reggeli, medence melletti snackbár, vagy Mahé-stílusú vacsora közül választhatnak.

7 éjszaka már:
600.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön
fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a
szabad helyek és szezonok függvényében
változhat!
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LA DIGUE

LA DIGUE ISLAND LODGE ****

LA DIGUE

LE DOMAINE DE I’ ORANGERIE ****+

Minden igényt kielégítő luxus hotel, mely számos szolgáltatást nyújt a vendégeknek egy felejthetetlen nyaraláshoz: mesés környezet, spa és wellness centrum, nyitott éttermek, bárok, úszómedence, trópusi kert. A parton számos sportolási lehetőség biztosított. A minden igényt kielégítő
szobákban található minibár, kávéfőző, síkképernyős SAT-TV, légkondicionáló, fürdőszoba tusolóval, balkon.

A szálloda az Anse Reunion strandnál található, gyönyörű trópusi kertben. Csodálatos kilátás
nyílik a tengerpartra és Praslin szigetére. Szobák: 69 bungaló, bennük: ventilátor vagy légkondicionáló, telefon, hajszárító, minibár, tea- és kávékészítési lehetőség, internet csatlakozási lehetőség, tévé. Felszereltség: 2 étterem, 2 bár, snack bár, úszómedence, játékszoba, széf, ajándéküzlet. Sport, szórakozás: búvárkodás, kerékpárkölcsönzés.

7 éjszaka már: 700.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 700.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, belső repülőjegy, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi
díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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MIÉRT ÉPPEN MALDÍV-SZIGETEK?
Végtelen parányi szigetből álló állam, az Indiai-óceán gyöngyszemei.
Háborítatlan nyugalom, végtelen panoráma, szikrázóan fehér homokos partok, türkiz óceán, trópusi növényzet.
Hidroplános transzfer az atollok fölött a reptér és a szálloda között – garantáltan életre szóló élmény!
A levegő egész évben 30°C körüli, állandó gyenge szellővel, időnként trópusi záporral.
 z egyedülálló szigetvilágban egy szigeten egyetlen szálloda helyezkedik el, tökéletes kikapcsolódás távol a világ
A
zajától!
 okszor európai szakácsok gondoskodnak a vendégekről, így az európai ízvilág a jellemző, de azért megtalálható
S
a jellegzetes maldív, indiai konyha is.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

30

31

32

32

31

30

29

29

29

29

30

30

víz (°C)

27

28

28

28

28

28

27

27

27

27

27

27

csapadék (mm)

90

20

60

100

190

200

145

185

160

174

220

190

SUD ARI ATOLL

SUN ISLAND ****
Itt igazán minden megtalálható, ami a paradicsomi üdüléshez szükséges. Egyszerre bújhat el a világ zajától és gyönyörködhet a szikrázóan
fehér partokban, kristálytiszta vízben, kókuszpálmákban, sétálhat párjával kettesben a parton anélkül, hogy találkozna valakivel, vagy (a sziget
másik oldalán) élvezheti a szolgáltatások szinte kimeríthetetlenül széles
skáláját! Elsőosztályú kiszolgálás, kedves személyzet, tágas terek, hófehér és széles finomhomokos part, bőséges svédasztal, dús vegetáció.
Transzfer: belső repülőjárat (kb. 25 perces) Male reptér és Maamigili reptér között, majd hajós transzfer (kb. 10 perces).

7 éjszaka már: 480.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, belső repülőjegy, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek.
Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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BAA ATOLL

ROYAL ISLAND RESORT & SPA *****

NORD MALE ATOLL

PARADISE ISLAND ****+

A paradicsomi sziget tökéletes választás, ha egy kicsit el akarunk menekülni a rohanó hétköznapok elől. A szálloda könnyen megközelíthető, mivel a repülőtér csupán 9.6 km. Kedvező elhelyezkedése miatt ebből a szállodából Male város minden kihagyhatatlan nevezetessége könnyen
elérhető. A szállodában elsőosztályú szolgáltatások kényeztetik a vendégeket. Szoba: a kényelem
és komfort legmagasabb foka, filmek a szobában, műholdas-/kábel-TV, külön zuhanyzó és fürdőkád, DVD-/CD-lejátszó, hajszárító várja a vendégeket. Egész nap élvezhetik a vízisportok, jacuzzi,
külső medence, gőzkabin pihentető hangulatát. Fedezze fel a(z) Paradise Island Resort & Spa
professzionális és különleges szolgáltatásainak hosszú sorát.

Buja egzotikus trópusi környezetben, színvonalas szolgáltatások, könnyed elegancia jellemzi
ezt a repülőtértől hidroplánnal kb. 30 percre található luxus szigetet. Szobák: légkondicionálás,
fürdőszoba félig nyitott zuhanyzóval, hajszárító, ventillátor, minibár, telefon, TV, internet lehetőség, terasz. Szolgáltatások: éttermek, bárok, úszómedence, gyermekmedence, búváriskola,
vízisportok a tengerparton, röplabda, squash, aerobic, tollaslabda, teniszpályák, asztalitenisz,
biliárd, snooker, jacuzzi, spa-, és wellness központ, diszkó, ajándékboltok, szépségszalon, széf,
szobaszervíz, internet kávézó, business center, kirándulások, szórakoztató programok.

7 éjszaka már: 500.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 480.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek
és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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DHAALU-ATOLL

SUN AQUA VILU REEF
MALDIVES *****

NOONU ATOLL

THE SUN SYAM IRU FUSHI *****

A luxus sziget elegáns és tágas tengerparti- és víz fölé nyúló villákat kínál a vendégeket családi
medencével, valamint csak párok részére fenntartott, az óceánra néző, végtelenített medencével
is rendelkezik. Wellnessrészlegben különféle masszázsok és minőségi wellnesskezelések állnak
rendelkezésre. Szobák: napozóággyal ellátottak, saját terasz, síkképernyős TV, tágas fürdőszobában pezsgőfürdő, ingyenes piperecikkek és papucs, szabadtéri esőzuhany, ingyenes wifi.

A 125 szobás resort a Dhaalu-Atollon található, méretei: 400 x 60 m. A repülőtér kb. 150 km, hidrolán transzferrel kb. 35 perc. Szobák: tengerparti suite medencével: kb. 93 nm2-esek,világos
és modern berendezéssel, félig nyitott káddal, külön tusoló és WC, hajszárító, fürdőköntös, TV,
telefon, ingyenes WIFI, klíma, minibár, kávé- és tea készítési lehetőség, széf, bútorozott terasz
saját medencével. Óceánra néző suite: kb. 124 nm2-esek, berendezésük hasonló, mint a tengerparti suiteké, de közvetlen kijárással a lagúnára. Delfin óceánra néző suite kb. 124 nm2-esek,
berendezésük hasonló, mint az óceánra néző suiteké, de kilátással a korallzátornyra, melynél
szerencés esetben delfinek is láthatóak. Ellátás: all inclusive.

7 éjszaka már: 600.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 600.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!
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EGZOTIKUS PIHENÉS A KARIB-TÉRSÉGBEN

VÁLOGATÁS A SANDALS SZÁLLODÁK KÍNÁLATÁBÓL
Irodánk az exkluzív Sandals szállodalánc hivatalos értékesítője.

Jellemzőik: ultra all inclusive ellátás: olyan szolgáltatások is az árban, mint a repülőtéri transzferek, golf, vagy a palackos búvárkodás!
Csak 18 éven felüli pároknak! Legkiválóbb karib helyszíneken, a karib-térség legszebb fehérhomokos tengerpartjain!

ANTIGUA

SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT AND SPA *****
A 373 szobás szálloda közvetlenül a csodálatos, fehér homokos Dickenson Bay mellett fekszik, alig 15 km-re Antigua repülőterétől, illetve alig 20 percre St.John’s-tól. Szoba: fürdőszoba, hajszárító, légkondícionáló, asztali ventilátor, széf, telefon, Sat.-TV, rádió, tea és kávé
készítési lehetőség, terasz vagy balkon. Felszereltség: medencék, poolbar, napozóágyak a
medencénél, 9 étterem megkóstolható az olasz, kínai és amerikai konyha, 6 bár. Sport, szórakozás: tenisz, fitness terem, szauna, röplabda, ping-pong, szörf, snorkel, kajak, búvárkodás,
minden nap zenés, táncos műsorok. Térítés ellenében: golf, lovaglás, SPA használat.

7 éjszaka már: 750.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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MIÉRT ÉPPEN INDONÉZIA, BALI?
 ulturálisan a legtöbbet nyújtó trópusi üdülés (a hit és mítoszok áthatják a mindennapokat, törzsi eredetű,
K
hipnotikus táncelőadások, több, mint 20.000 templom és szentély, állandó felvonulások, ünnepségek).
Természeti látnivalók széles tárháza (vulkántúrák, teraszos rizsföldek, teaültetvények, madár- és hüllőparkok).
Különlegesen szép kézműves termékek és egyéb helyi jellegzetességek (batik, fafaragás, ezüst, fűszerek).
A helyszínen alacsony árak (étkezés, szórakozás, közlekedés).
Indonéziai konyha ételkülönlegességeit gyakran kínálják forró öntetekkel, chilivel és más csípős szószokkal.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

31

31

31

32

32

33

33

33

32

32

32

32

víz (°C)

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

26

26

napos órák

5

5

5

7

8

9

9

9

8

7

6

6

BENOA / NUSA DUA

SADARA BOUTIQUE
RESORT ****
A Tanjung Benoa strandján található Sadara Boutique Beach Resort szálláshelye szabadtéri medencével és tengerparti étteremmel várja vendégeit. Az óceánra néző szobák saját erkélyéről a trópusi kertre nyílik kilátás. A szálláshely szobáinak száma: 80. A szobákat hagyományos balinéz
és modern stílust ötvöző berendezés, járólapozott padló, valamint sötét
fabútorok jellemzik. A szobákhoz zuhanyzó és kád is tartozik. Wi-Fi-hozzáférés szintén biztosított. A Teknős-sziget mintegy 1 km-re, a Ngurah
Rai nemzetközi repülőtér pedig 30 perces autóútra található.

7 éjszaka már: 390.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, reggelis ellátás, 3 kirándulás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!
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BENOA / NUSA DUA

GRAND MIRAGE RESORT *****

NUSA DUA

MELIA BALI & VILLAS *****+

A Melia Bali Resort szálloda Nusa Dua félszigetének fehér homokos tengerpartján, hatalmas, egzotikus kert közepén helyezkedik el. Szobák: 388, erkélyes szobáiban színestévé, telefon, légkondicionáló, széf, hűtő-szekrény / minibár. Felszereltség: számtalan étterem (ázsiai, európai konyha), bár. Térítés ellenében: szauna, szépségszalon, fitness-terem, egészségközpont masszázzsal.
Sport, szórakozás: animátorok szervezésében sport- és kulturális programok, élőzene, diszkó,
éjszakai programok, nyitott és fedett úszómedencék, jacuzzi, tenisz- és squash-pályák, bérelhető
vízisport eszközök.

Mindössze 20 percre a reptértől, Nusa Dua Beach Tanjung Benoa részén épült közvetlen a
tengerparton. Káprázatos látványként emelkedik a tenger felé ez a kifinomultan ízléses és kényelmes pihenőhely. Szoba: berendezésükben, hangulatukban tökéletesek egy aktív nap utáni
kényelmes pihenésre, relaxálásra. Minden szobában található kávé és teafőző, tévé, telefon, hajszárító és légkondicionáló. A szintén nagyon igényesen kialakított fürdőszobában külön zuhanyzó és fürdőkád is megtalálható. Felszereltség: éttermek, kávézó, bárok, úszómedence, széf,
szépségszalon, üzletek. Sport, szórakozás: tenisz, asztali tenisz, aerobic, röplabda, spa, mas�százs, golf, vízisportok.

7 éjszaka már: 410.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 450.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, reggelis ellátás, 3 kirándulás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, reggelis ellátás, 3 kirándulás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad
helyek és szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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PROGRAM JAVASLATAINK
HAVANNÁBÓL MAGYAR
IDEGENVEZETÉSSEL,
MELYEK HOSSZABBÍTHATÓK
NYARALÓPROGRAMMAL:
1., Városnézés Havannában: Havanna régi- és modern városrészét bejáró városnézés.

MIÉRT ÉPPEN
KUBA?

2., Tropicana Show: látványos show és revüműsor
megtekintése.
3. Hemingway nyomában túra: a program
Hemingway és a szivar útját járja végig Havannában és környékén.

Időutazást tehetünk egy, a szocializmus eszméi által még elzárt világban.

4. Kirándulás Viñales völgybe: egész napos kirándulás az ország Nyugati részébe, Pinar del Rio
tartományba, a Havannától 170 km-re lévő festői szépségű Vinales völgybe, amelyet az Unesco
1999-ben a világörökség részévé nyilvánított.

 Karibi-térség legnagyobb szigete nem csak homokos tenA
gerpartjairól, de számtalan műemlékéről, koloniális, ragyogó
építészeti stílusban épült városairól híres.
 salsa szülőhazája, a ritmusos zene, tánc, ének otthona, egy
A
hely, ahol bárki, bárhol táncra perdülhet, dalra fakadhat.
Világhírű a szivar, a rum, a hangulat!
 indenképpen érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat,
M
a tenger gyümölcseiből készült ízletes ételeket. Kuba híres a
koktéljairól, mint például a mojito vagy a daiquiri, melynek
legfőbb összetevője a rum.

18
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Részletekről és pontos Havanna szállás árakról érdeklődjön irodánkban!
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

26

26

27

29

30

31

32

32

31

29

27

26

víz (°C)

26

26

26

27

26

27

27

27

27

27

28

26

csapadék (mm)

71

46

46

58

119

165

125

135

150

175

80

60

VARADERO

VARADERO

Ez a szálloda Varadero legszebb részén épült, csak felnőtt vendégeket fogad. A 404 szobás hotel jelenleg a Royalton Hotels & Resorts szállodalánc tagja, exluzívitása és minden igényt kielégítő szolgáltatásai miatt rendkívül népszerű utasaink között. Szoba: légkondicionáló, ventilátor,
hűtőszekrény / minibár, vasaló, nappali rész (egy légtérben), fürdőszoba (hajszárítóval), telefon,
széf, rádió, kábeltévé, kávé- és teakészítési lehetőség, erkély / terasz.Felszereltség: 3 medence,
4 élményfürdõ, 4 étterem, bárok a medencénél és a parton is. Sport, szórakozás: vízisí, banánhajó, vízibicikli, búvárkodás oktatással, szörf, snorkelling, vitorlás, kaja, tenisz, biliárd, asztalitenisz,
szabadtéri sakk, kosárlabda, squash, játékterem, strandröplabda, vízilabda, 5 percre golfpálya
(térítés ellenében), fitness terem, szauna, gőz, szépségszalon, esti programok, diszkó.

Az Ocean Varadero El Patricia nem messze fekszik az idilli tengerparttól. A szálloda tágas kertekkel van körülvéve, mely otthont ad a legendás 500 éves „El Patriaca” kaktusznak. A hotel
széleskörű szolgáltatást és exkluzív szobákat biztosít az odalátogatók számára. Szoba: kábel TV,
minibár, szobaszéf, klíma,telefon, zuhanyzó,hajszárító, kávéfőző, LCD TV,nagyméretű franciaágy. Sport, szórakozás: többféle bár, éttermek, tenisz, asztalitenisz, edzőterem, spa, miniclub,
nem motorizált vízi sportok, röplabda, football, vízilabda.

ROYALTON HICACOS
RESORT & SPA *****

OCEAN VARADERO
EL PATRIARCA ****

7 éjszaka már: 600.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 550.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

www.coraltours.hu
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MIÉRT ÉPPEN
DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG?
 ispaniola szigetének mintegy 2/3 részén elterülő országot északon az Atlanti-óceán, délen a meleg vizű, azúrkék
H
Karib-tenger határolja.
 2000 évvel ezelőtt még indiánok birodalma mára pálmaligetek és csodálatos fehérhomokos, karibkék tengeri
A
üdülőparadicsommá vált.

Kényeztessék
magukat a fehér homokos partok kristálytiszta vízében, kókuszpálmák árnyékában, fedezzék fel a sziget
lenyűgöző trópusi vegetációját!
 róbálják ki az egzotikus ételek, ízek széles skáláját, táncoljanak egyet a híres merengue fülbemászó dallamára.... s
P
a nap végén sétáljanak egyet a csillagok alatt a meleg trópusi éjszakában! Felejthetetlen élményekben lesz részük!
 szállodák étteremben az európai konyha hagyományait követve főznek. Érdemes azonban egy-két helyi éttermet
A
is meglátogatni, és megkóstolni a tenger gyümölcseiből készített specialitásokat, a langusztát és a papagájhalat.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

30

31

32

32

31

30

29

29

29

29

30

30

víz (°C)

27

28

28

28

28

28

27

27

27

27

27

27

csapadék (mm)

90

20

60

100

190

200

145

185

160

174

220

190

PUNTA CANA

MAJESTIC ELEGANCE *****

A hotel Playa Bávaro szépséges tengerpartján található, Punta Cana repteréig az utazási idő
mindössze 45 perc. Felszereltség: az elegáns luxus szálloda harmonikusan illeszkedik trópusi
környezetébe, benne több különféle étterem, számos bár, lagúnaszerűen elnyúló óriási medence swim-up bárral, jakuzzi, spa, színház, kaszinó. Nappal és este is különböző érdekes animációs
programok gondoskodnak az unalom távoltartásáról. Szobák: luxusszinten kialakított junior suite szobák nappalival rendelkeznek, valamint fürdővel, wc-vel, jakuzzival, leválasztott zuhannyal,
hajszárítóval, klímával, mennyezeti ventilátorral, laposképernyős sat-tv-vel, DVD-lejátszóval,
internetkapcsolattal (térítés ellenében), minibárral (üdítők, víz, sör), kávéfőzővel, vasalóval és
vasalódeszkával, széffel és a trópusi kertre néző terasszal vagy erkéllyel.

7 éjszaka már: 550.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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PUNTA CANA

NOW LARIMAR PUNTA CANA *****

PUNTA CANA

NOW ONYX PUNTA CANA *****

Közvetlenül Uvero Alto tengerpartján fekvő üdülőközpont szabadtéri medencével, szaunával, bárokkal, éttermekkel várja vendégeit. Az üdülőközpont légkondicionált szobáiban síkképernyős TV
található, bennük ülősarok, SAT-TV, telefon, fürdőszoba, fürdőköpeny, fürdőpapucs, egyes szobák
terasszal vagy erkéllyel is rendelkeznek. Számos sportolási- és szórakozási lehetőség biztosított,
a szálloda családbarát.

A Bavaro tengerparton épült szálloda kaszinóval, több étteremmel, strandmozival, 5 úszómedencével várja vendégeit. Szobák: karibi stílusban, minden szobájához erkély / terasz tartozik,
minibár, síkképernyős kábel-TV. Szolgáltatások: vitorlázás, szörf, kajak, kosárlabda- és strandröplabda pálya.

7 éjszaka már: 550.000 Ft / fő ártól.

7 éjszaka már: 550.000 Ft / fő ártól.

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!
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MIÉRT ÉPPEN MEXIKÓ?
 ihetetlen sokarcúsága, lenyűgöző, változatos tájai és az itt élő emberek életkedve, a mindenfelől
H
áradó vidámság többek között az, ami igazán különlegessé varázsolja az országot.
 ntik kultúrát, ősi hagyományokat, modern városokat, hegyvidékeket és hosszú fehérhomokos
A
partokat egyaránt talál az ide látogató.
 mexikói konyha legelterjedtebb összetevője az édes kukorica, chili paprika, paradicsom, avokáA
dó, különböző, kókuszos ételek, mandulatorta.
 egismertebb italuk a tequila, de érdemes megkóstolni a helyi söröket, borokat, illetve a kamillaL
és a mentateát is.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

24

25

27

27

27

28

27

27

26

26

25

25

víz (°C)

25

25

25

26

26

26

25

26

26

26

27

26

csapadék (mm)

40

40

40

60

250

150

135

160

120

100

40

40

PLAYA DEL CARMEN

GRAN PORTO REAL ****

Gyönyörű környezetben, Playa del Carmen szívében, a hosszú, fehér homokos tengerpart közelében találjuk ezt a szállodát, mely épitészetileg
a mexikói haciendákat idézi. Felszereltség: medencék, éttermek, hos�szú-hosszú fehér homokos part, mosoda, szobaszerviz, spa, szauna, gőzfürdő, masszázs, egészség-centrum, multimedia terem, szépségszalon,
autókölcsönző, orvosszolgálat, kézműves iskola, souvenirbolt. Szoba (junior suite): légkondicionáló, ventilátor, fürdőszoba (hajszárítóval), széf, hűtőszekrény / minibár, kábeltévé, telefon, gyarmati hangulatot idéző berendezés, óceán felé néző erkély / terasz.
Sport, szórakozás: vízisport-központ (motoros járműveknek is), snorkelling,
búvárkodás, jet-ski, fitness-terem, aerobic. Ellátás: all inclusive.

7 éjszaka már: 500.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő:
biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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PLAYA DEL CARMEN

VIVA WYNDHAM MAYA ****

CANCUN

HYATT ZILARA *****

A szálloda elsőosztályú berendezéssel, kivételesen magas színvonalú szolgáltatásokkal, elegáns
környezettel áll az utasok rendelkezésére. Cancun belvárosa 15 perc, a repülőtér 20 perc autóútra
található, a szálloda közel van a legjobb golf klubhoz, bevásárlóközpontokhoz, éttermekhez és az
éjszakai szórakozóhelyekhez. Kizárólag 16 éven felüli felnőtt vendégek részére! Felszereltség: 6
étterem nemzetközi, mexikói, francia, keleti, spanyol, karibi és tenger gyümölcsei specialitásokkal,
több bár, kávéház, WIFI internet, könyvsarok, 50 m-es úszómedence, a medencénél és a strandon
törölközők, napernyők és nyugágyak térítésmentesen. Ellátás: all inclusive.

Közvetlen a fehérhomokos tengerparton fekszik, gyönyörű, trópusi környezetben. Vásárlási és
szórakozási lehetőségek Playa del Carmenben (kb. 2,5 km-re, jó taxiközlekedés). Felszereltsége:
nagy kiterjedésű létesítményben 537 szoba található páremeletes épületekben, hall recepcióval, 1 büfé-étterem, 3 a’la carte-étterem (mediterrán, mexikói és olasz specialitásokkal), koktélbár snack ételekkel, üzletek, fodrász, show-színpad és diszkó. A kert egészen a strandig nyúlik.
Édesvizű úszómedence gyermekmedencével, pezsgőfürdő és swim-up-bár. Ingyenes napozóágyak és törölközők a medencénél és a strandon.
Standard-szobák: 2 franciaágy, fürdőszoba / zuhanyozó, WC, légkondicionálás, telefon, kábel-TV,
széf és balkon
/ terasz.
Foglalható
néző szoba is. Ellátás: all inclusive.
7 éjszaka
már:
500.000
Ft tengerre
/ fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

7 éjszaka már: 650.000 Ft / fő ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és
szezonok függvényében változhat!
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