EGZOTIKUS ÉS EURÓPAI HELYSZÍNEKEN

U TA Z A S
TENGERNYI

KEDVES HÁZASULANDÓ PÁR, NÁSZUTAS PÁR!
Köszönjük bizalmukat, amellyel kiadványunkat megtisztelik, s szívből reméljük, hogy esküvőjüket követően életük egyik legszebb, és mindenképpen legemlékezetesebb utazására indulnak. 2000 óta
évente kb. 100 esküvőt szervezünk külföldön. Tapasztalatunk minden nászutaspár igényeinek teljesítésével egyre nő. Külföldi esküvő szervezésünk a legapróbb részletekre is kiterjed: mint például az itthoni menyasszonyi ruhával megegyező színű virág megrendelése az adott álomszigeten, esküvő egy temperált légterű tengeralattjárón, maldív-szigeteki esküvőnél a fényviszonyok biztosítása a megfelelő
filmfelvételekhez, esküvő egy hőlégballonban... minden egy helyen a Coral Tours-nál! Bízunk benne, hogy utazásuk során mindenhol érezni fogják azt a megkülönböztetett figyelmet, ami a CORAL
TOURS nászutasainak a szervezés első lépésétől a hazaérkezésig biztosított!

KELLEMES ÁLMODOZÁST, VIDÁM TERVEZGETÉST ÉS
NAGYON SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
A kedvezmények, ajándékok igénybevételéhez Önöknek a foglaláskor be kell mutatniuk házassági anyakönyvi kivonatukat, melyen az esküvő dátuma az elutazás első éjszakáján nem lehet 6 hónapnál
régebbi. Ha Önök nászútjuk során szeretnék az IGEN-t kimondani, tehát esküvőjüket tartani, vagy megerősíteni azt, jó helyen vannak! Ha Önök nem nászutasok, de házassági évfordulójukat ünneplik
utazásuk alatt, vagy „csak” egy boldog pár, és éppen a prospektusunk oldalain találták meg álmaik szállodáját vagy utazását, akkor kérjék “testre szabott” ajánlatunkat az irodánkban!

HASZNOS TUDNIVALÓK:
Úticéljainknál hivatalos és nem hivatalos esküvők sorából válogathatnak, a szükséges dokumentumokról az adott desztinációnál / országnál lehet tájékozódni.
Vannak olyan esküvős helyszíneink, ahol az esküvőszervező magyar. Számos úticélnál pedig magyar tolmácsot tudunk biztosítani az esküvőhöz.
Az egyenlítő menti országokban 12 órás nappalokra számíthatunk, azaz viszonylag korán sötétedik! Ez befolyásolja az esküvők időpontját is, helyi partnereink a minden szempontból legmegfelelőbb esküvői időpontot fogják javasolni Önöknek. (pl. megfelelő fényviszonyok a fotózáshoz)
Természetes, hogy apály idején a víz több száz métert is visszahúzódhat a parttól. Ez fontos
információ egy tengerparti esküvő esetén fotózás szempontól.
Korallszigeteken (pl. Maldív-szigetek, Mauritius) az óceánban való fürdéshez a letört korallok
miatt ajánlott a fürdőcipő viselete.
Egyes szigetek védelme érdekében (pl. Maldív-szigetek) mesterséges gátakat kellett építeni,
melyek esetenként korlátozhatják a szobához legközelebb eső parton való fürdést.
Úticéljaink étkezési és higiéniás szokásaik eltérőek lehetnek a hazánkban megszokottaktól. Erről
bővebb információt az Útikalauz menüpontban olvashat. Általánosságban elmondható, hogy a
csapvíz fogyasztása nem ajánlott!
Útlevelét legyen kedves ellenőrizni utazás előtt 40-45 nappal! A legtöbb országba csak akkor
lehet belépni, ha útlevele a hazaérkezés napjától számítótt 6 hónapig még érvényes! Irodánk a
megfelelő dokumentumok hiánya miatt meghiúsult utazásokért felelősséget nem vállal.

Irodánk a mindenkori helyek függvényében - igyekszik megtalálni az Ön utazásához legelőnyösebb (ár, szolgáltatás, csatlakozások, stb.) légitársaságot, és arra foglalást készíteni. A
repülőjegyek ára szezontól, légitársaságtól, a repülés napjától, a járat telítettségétől és
számos további paramétertől függ, tehát nem kizárólag a szolgáltatások minőségétől és
mennyiségétől. A légitársaságok azonos szolgáltatásért - pl. a mindenkori helyek függvényében - különböző árkategóriákat állapítanak meg, így előfordulhat, hogy két utas, akik
teljesen azonos szolgáltatásokat vesznek igénybe, mégis teljesen eltérő árat fizetnek a jegyért, pl. több hónappal indulás előtt történő foglalás esetén ált. jelentősen kedvezőbben
vásárolhatók meg a repülőjegyek.
A feltüntetett 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 jogok, 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 hatáskörében eltérhet, egyes szolgáltatások nyújtását szüneteltetheti, megszüntetheti, megváltoztathatja, épületeit, épületrészeit, szobáit, helységeit tetszőleges időpontban
felújíthatja, karban tarthatja. Bár irodánk mindent megtesz, hogy a közölt adatok helyesek
legyenek, a fentiekhez kapcsolódó kellemetlenségekért irodánkat kártérítési kötelezettség
nem terheli.
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GYAKORI KÉRDÉSEK – PRAKTIKUS TANÁCSOK
Mikor tartsuk az esküvőt?
Ha Európán belül tervezik az esküvőjüket és a nászutat, tökéletes lehet a nyári időszak, azonban az Indiai-óceán
térségében gyakrabban eshet az eső, a Karib-térségben pedig a hurrikánok okozhatnak problémát. Persze
akadnak olyan helyek, ahol szinte mindig csodás az időjárás, ilyen pl. a Seychelles-szigetek. Weboldalunkon
bővebb infót talál arról, mikor hová érdemes utazni:
https://naszut.hu/mikor-hova-utazzunk
Fix költségkeretünk van az esküvőre és a nászútra mi fér ebbe bele?
Bár a párok általában nem az esküvőjükön és a nászútjukon szeretnének spórolni, nem utolsó szempont a költségkeret. Általában elmondható, hogy minél előbb elkezdjük a szervezést, annál kedvezőbb áron jutunk repülőjegyhez, és a költségek így jobban tervezhetőek. Hozzávetőlegesen néhány helyszínt felsorolva az alábbi
költségekkel kell számolniuk:
(2 főre, 1 hétre, repülővel középkategóriás szállodában, ellátással, alap esküvői csomaggal)
kb. 1.000.000 Ft / pár Ciprus
kb. 1.400.000 Ft / pár Kuba, 5* all inclusive
kb. 1.500.000 Ft / pár Dominika 5 *all inclusive
kb. 1.500.000 Ft / pár Maldív-szigetek 4*, Mauritius 4*, Seychelle-szigetek
kb. 3.000.000 Ft / pár Bora Bora
Mi a különbség a hivatalos és a nem hivatalos esküvő között?
A nem hivatalos ceremónián a párok egy emléklapot kapnak (pl. Maldív-szigetek), a hivatalos esküvői szertartáson
kapott házassági anyagkönyvi kivonatot itthon csak honosítani kell.
Kik lesznek a tanúink?
Amennyiben a párral nem utazik a család, barátok akik közül kiválasztották a tanúikat, természetesen a helyszínen biztosítják őket.
Van-e magyar asszisztencia?
A legtöbb helyszínen van, erről irodánkban tudnak tájékozódni.
Mit tartalmaz az esküvői csomag?
Az esküvői csomagok helyszínenként változó tartalmúak, ráadásul minden desztináció esetén több választásra
is van lehetőség.
Az alap csomagok általában a következőket tartalmazzák:
- esküvői helyszín biztosítása, egyszerű dekoráció (pl. fehér asztal fehér székekkel)
- esküvőszervező szolgáltatásai
- tanúk
- zene felvételről
- v irágcsokor, kitűző a vőlegénynek
- egy üveg habzó bor vagy pezsgő, esküvői torta
- gyertyafényes vacsora
- hivatali költségek (eskütétel, jegyző, bíróság stb.)
Hogyan tudom szállítani a menyasszonyi ruhámat?
Általában a légitársaságoknál van arra lehetőség, hogy a ruhazsákban elhelyezett ruhát felvigyék a repülőre, a
helyszínen pedig minden esetben van mód kivasaltatni a ruhákat.
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„Csodálatos 10 nap volt, minden pillanata megérte a sok szervezést, amiért utólag is köszönet!
A szállás meseszép, valóban kis ékszerdoboz az
egész sziget. Az esküvő: tökéletes, precíz szervezés, minden maximálisan klappolt!“
Ági és Gergő, Seychelles-szigetek

„Csodás élmény volt az utazás és az esküvőnk is mindannyiunknak.”
Adrienn, József és Bence,
Seychelle-szigetek
„Amikor valaki a saját esküvőjén
szerelembe esik...
Egy álom valóra válása, amelynek
komplexitását nem lehet szavakkal
visszaadni. Át kell élni!”
Fruzsi és Peti, Maldív-szigetek

Milyen lesz a menyasszonyi csokrom?
Az esküvőszervező a helyszínen fotóalbumot mutat a párnak, amelyből kiválasztható a trópusi virágokból készülő
menyasszonyi csokor és a kitűző. Természetesen előre ki tudjuk küldeni az elképzeléseket, hogy a helyszínen felkészüljenek az igényekre.

„Fantasztikus élményekkel tértünk haza, minden
csodálatos volt, felejthetetlen, életre szóló élmény. Köszönjük nagyon Ági a szervezést!”
Dóra és István, Kuba

Valaki el tudja készíteni a sminkemet?
Természetesen van erre lehetőség, ebben az esetben is érdemes felkészülni
egy-egy fotóval, amelyet továbbítunk a
kinti esküvőszervezőnek. Ha a mennyas�szony készíti el a sminkjét, fontos tudnivaló, hogy a trópusi országokban magas
a páratartalom, ezt érdemes figyelembe
venni.
Egyéni igényektől függően számos kérdés felmerülhet még, bátran forduljanak
kollégáinkhoz, készséggel válaszolnak
minden felmerülő kérdés, igény, bizonytalanság kapcsán, hiszen számunkra is az
a fontos, hogy a nagy nap tökéletesen
sikerüljön.
eskuvokulfoldon.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT CIPRUSON
Aphrodité szülőhelye, ahol csodálatos, mélykék tengeröblöket talál, gyönyörű homokos strandokkal.
A mediterrán térség valamennyi szigete közül itt a legtöbb a napfényes órák száma.
A történelem- és régészet kedvelői sem unatkoznak, látnivalók sora várja az érdeklődőket.
Annyi az ínycsiklandó helyi étel, hogy 10 nap alatt sem tudja végigkóstolni azokat!
 legtöbb ember ismeri már a moussaka nevét, mely Ciprus egyik legjellemzőbb étele. A friss hal választéka
A
is bőséges a kardhal, a vörös márna, a vörös aligátorteknős, tintahal, homár és garnélarák. A baklva itt édes
tésztából és fahéjas dióból készül.
Magyar idegenvezető a helyszínen!
ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nappal (°C)

26

27

30

33

33

31

28

éjszaka (°C)

13

14

18

20

20

18

16

víz hőfok (°C)

18

19

21

23

25

25

24

AYIA NAPA

BELLA NAPA HOTEL ***

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
8. OLDALON

3 csillagos szálloda akár 4 csillagos szolgáltatásokkal Ciprus legszebb tengerpartjainak
egyikén, Ayia Napa településen, a strandtól kb. 300 méterre, Ayia Napa központjától pedig kb. 1 km-re fekszik. A szálloda kiváló elhelyezkedése miatt csodálatos kilátást biztosít
a településre és a tengerre egyaránt. Felszereltség, szolgáltatások: szabadtéri étterem,
fedett étkező, koktélbár / kávézó, belső medence, fitnesz terem, játszótér, parkolás, recepciónál ingyenes WiFi, teniszpályák világítással, animáció: aerobik, versenyek, karaoke,
diszkó, hetente ciprusi tradicionális zenés est.

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

AYIA NAPA

ADAMS BEACH *****

ASTERIAS BEACH HOTEL ****

Az Adams Beach mindössze 3 kilométerre fekszik Ayia Napa település központjától, ahol a vendégek megtekinthetik a kolostort, a Thalassa Múzeumot és Ayia Napa festői halászkikötőjét. Minden
szoba légkondicionált, valamint műholdas TV-vel és erkéllyel rendelkezik. Néhány szobából csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
Az Adams Beach Hotel számos gasztronómiai lehetőséget kínál, friss halételeket a Vala tavernában, rágcsálnivalókat a Vitaminas medencebárban és étteremben, svédasztalos étkezést a Dionyssos tavernában, mediterrán konyhát az elbűvölő Glasshouse lounge étteremben, valamint
sushit a Socci sushi bárban. A fent felsorolt éttermek bármelyikében, valamint a Victory pubban
és a Valentines zongorabárban is szolgálnak fel koktélokat.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
8. OLDALON

Nyugodt természeti környezetben, a csodálatos Makronissos Bay-en épült szobás szálloda, Ayia
Napától öt km-re, közvetlenül a lassan mélyülő fehérhomokos tengerparton található. A szálloda ideális azok részére, akik pihenésre, nyugodt kikapcsolódásra vágynak. A közelben található
Ciprus egyik legnagyobb csúszdaparkja (másfél km) illetve több hangulatos tengerparti öböl és
strand. Szobák: minden szoba (2-3 fős) szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval,
tv-vel, telefonnal, hajszárítóval és mini hűtővel felszerelt. Széf, térítés ellenében bérelhető. A
szobákhoz erkély tartozik szárazföldi, oldal tengerre néző vagy tengerre néző kilátással. Szolgáltatások: több étterem, bár, strand és szobaszerviz.

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

7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás,
transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!

eskuvokulfoldon.hu

7

TENGERPARTI ESKÜVŐI
CSOMAG
300.000 Ft / pár
• esküvői szertartás a tengerparton
• magyar esküvőszervező személyes szolgálatai
• transzfer feldíszített autóval a szállodából (Ayia Napa szállás esetén)
• menyasszonyi csokor
• vőlegénynek kitűző
• 1 üveg pezsgő a koccintáshoz
• torta (4 szeletes)
Hivatalos esküvő esetén a felár: 110.000 Ft / pár.
További extra szolgáltatások:
• fotózás 3 külső helyszínnel együtt: 100.000 Ft / pár
• videó a szertartásról: 120.000 Ft / pár
• fodrász, kozmetikus: kb. 70 euro - tól (kb. 24.000 Ft) - helyszínen fizetendő
egyházi esküvő felára: kb. 250-300 euro (kb. 80-100.000 Ft) - helyszínen fizetendő)
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NÁSZÚT MADEIRÁN

Az örök tavasz szigete, egész éves úti cél.

 étarcú sziget: egyik oldalán eukaliptusz- és babérerdők, a virágok a hazánkban megszokott méretek duplájára nőnek,
K
állandó virágzás, míg másik oldalán helyenként kopár sziklák, szinte holdbéli táj.
A természet-, virág- és kirándulás-kedvelők mekkája.
A régi római víziutak (levada) mentén kiépített gyalog - ösvényeken megannyi változatos, szebbnél szebb kirándulás tehető.
Jó színvonalú szállodák, kellemes kiszolgálás, vendégszerető, mediterrán hangulatú személyzet, barátságos szigetlakók.
 szigetre a különleges gyümölcsök széles választéka mellett, két legmeghatátozóbb jellemzője a madeira bor, másik a
A
barnamártásból madeira bor hozzáforralásával előállított madeira mártás.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

nappal (°C)

19

19

19

20

21

22

24

25

25

24

22

20

víz (°C)

18

17

17

17

18

20

21

22

23

22

20

19

csapadék (mm)

80

85

70

45

20

5

2

2

30

80

95

95

FUNCHAL

HOTEL ORCA PRAIA ***
SUPERIOR

Színvonalas, a közelmúltban felújítás alatt átesett közvetlen
óceánparti hotel csodás panorámával. Minden szobája óceánra néz. A szolgáltatásainak a színvonala meghaladja a 3*ot, törzsutasaink egyik kedvelt szállodája.

7 éjszaka már: 700.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték,
szállás és félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő:
biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!
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FUNCHAL

HOTEL PORTO MARE ****
Fekvése: a szállodasor központjában, a tengerpart közelében elhelyezkedő szállodakomplexum, kategóriájában az egyik legszebb. Szolgáltatások: éttermek,
bárok, spa-központ, fitneszterem, teniszpálya, mini golf, gyermek klub. Szoba:
egyénileg szabályozható légkondicionálás, fürdőszoba, hajszárító, telefon, széf,
minibár, analóg internet csatlakozási lehetőség, TV, rádió. Ellátás: svédasztalos
reggeli vagy félpanzió. A szállodából közvetlen átjárás nyílik a szomszédos Eden
Mar Hotelbe.

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

FUNCHAL

MELIA MADEIRA MARE *****

Pazar kilátást nyújt az Atlanti-óceánra a Funchal városközpontjának közelében elhelyezkedő szálloda. Néhány szoba óceánra néző, melyek elegánsan berendezettek, erkéllyel és kábel-TV-vel rendelkeznek. Ingyenes a Wi-Fi. Szolgáltatások: fedett és szabadtéri medencék, medence bár, wellnessrészleg pezsgőfürdővel és szaunával, gőzfürdő, masszázs. Ellátás: svédasztalos reggeli vagy
félpanzió.

7 éjszaka már:
610.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és reggelis ellátás,
transzferek. Külön fizetendő: biztosítások.
A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT MÁLTÁN
Kristálytiszta tenger, rengeteg napfény, barátságos emberek, az álom és valóság szigete.
Partja nagyrészt sziklás, így főleg azoknak ajánljuk, akik nem kizárólag napozni szeretnének.
 arányi területen megannyi kultúrtörténeti műemlék, alkotások a történelem szinte minden korP
szakából.
 alletta, a lovagok városa és egy-egy halászfalu, a mai máltaiak temperamentumával várja
V
a látogatókat.
 z aktív üdülésre vágyók (vitorlázók, szörfösök, búvárok) paradicsoma, egy különleges világ
A
a Földközi-tenger szívében.
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ST. JULIAN’S

GOLDEN TULIP VIVALDI ****

A közkedvelt gyönyörű szálloda Paceville-ben (Málta legközkedveltebb
mulató és szórakozó negyede) található mindössze néhány lépésnyire a
sziklás tengerparttól, a kaszinótól, St. George’s Bay (kis homokos strand,
érdekessége hogy a homokot Jordániából szállították) ötszáz méterre található. A szálloda közelében található buszmegállóból egyénileg is kön�nyen megközelíthetjük a sziget bármely pontját.
Szobák: luxus berendezésű, légkondicionált, fürdőszobás, franciaerkélyes, Tv (műholdas adásokkal), telefonnal és minibárral felszerelt. Ellátás:
reggeli.
Sport és szórakozás: nyitott (kisméretű) medence az emeleti napozóteraszon napernyőkkel és nyugágyakkal, csodás tengeri kilátással, fedett (temperált vizű) medence, szauna, török fürdő. A közeli tengerpart
vízisport lehetőségek széles választékát kínálja.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
13. OLDALON

Reggelivel már 500.000 Ft / pár ártól

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás reggelivel, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi díj a szabad
helyek és szezonok függvényében változhat!

eskuvokulfoldon.hu
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ST. JULIAN’S

SLIEMA / ST. JULIAN’S

HOTEL INTERCONTINENTAL *****

HOTEL CAVALIERI ART****

A luxus színvonalú szálloda saját ingyenes strandjától 200 méterre található. Az igényes, modern
berendezésű szobákban TV, tea- és kávéfőző áll utasaink rendelkezésre ingyenes wifivel, a szobákhoz tartozik városra néző erkély.
Sport, szórakozás: fedett és szabadtéri medence, 19. emeleti SKYBEACH végtelenített medence,
squash pályák, fitness terem. A szálloda környékén számos étterem és bár található.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
13. OLDALON

St. Julian's tengerpartján található a Cavalieri Art hotel, mely gyönyörű kilátással, tengerpartra
néző terasszal és medencével várja utasainkat. A szobák légkondicionáltak, a wifi ingyenes. A
napozóteraszon napernyők, napozóágyak, öltözők és zuhanyzók vehetők igénybe. A nyüzsgő
központ éttermei és bárjai 300 méterre találhatók. Ellátás: reggeli.

Reggelivel már 490.000 Ft / pár ártól

Reggelivel már 650.000 Ft / pár ártól

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás reggelivel, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében
változhat!

Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás reggelivel, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében
változhat!

12
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TENGERPARTI NEM
HIVATALOS ESKÜVŐI
CSOMAGJAINK:
Only Beach csomag: 307.000 Ft / pár
• Tengerparti ceremónia, magyar szertartásvezetővel
• 30 db kidolgozott fotó
• Kagylóból készített csokor és dekor bérlése

Creative csomag: 410.000 Ft / pár
• Tengerparti ceremónia, magyar szertartásvezetővel
• 60 db kidolgozott fotó
• Kagylóból készített csokor melyet haza is vihet és dekoráció bérlése
• Transzfer az esküvő/fotózás helyszínére és vissza
• Sminkes
• Fodrász
• Pergola vagy kapu

Wonderful csomag: 514.000 Ft / pár
• Tengerparti ceremónia, magyar szertartásvezetővel
• 150 db kidolgozott fotó
• Kagylóból készített csokor melyet haza is vihet és dekoráció bérlése
• Transzfer az esküvő/fotózás helyszínére és vissza
• Sminkes
• Fodrász
• Pergola vagy kapu

Exclusive csomag: 686.000 Ft / pár
• Tengerparti ceremónia, magyar szertartásvezetővel
• 180 db kidolgozott fotó
• Kagylóból készített csokor melyet haza is vihet és dekoráció bérlése
• Transzfer az esküvő/fotózás helyszínére és vissza
• Sminkes
• Fodrász
• Pergola vagy kapu
• Exclusive helyszín
• Highlights videó

eskuvokulfoldon.hu
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COSTA ADEJE

ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT
TENERIFÉN

HOVIMA SANTA MARIA***

 iváló időjárási feltételek, a hőmérséklet szinte sosem csökken 20°C alá és ritka a 30°C-nál naK
gyobb hőség is.
Itt találja Spanyolország legmagasabb pontját, a 3718m magas Pico del Teidét, mely a sziget
egyik legfontosabb látványossága.
 asztronómiai utazás, mert a paellán és sangrián túl is bőven van mit kóstolnia nyaralása során.
G
Kávérajongóknak kihagyhatatlan a tenerifei rétegzett kávé, a barraquito.
 a Laguna óvárosa, mely az UNESCO világörökség része és olyan városokat mintáztak róla, mint
L
Havanna, Lima vagy Cartagena.
 agyar asszisztencia, idegenvezető és 24 órás hotline elérhetőség nyaralása teljes időtartama
M
alatt.
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Kiváló ár-érték arányú szálloda, amely ideális választás pároknak, baráti társaságoknak és
családoknak. Szolgáltatások: Mosoda, fodrászat, mini disco, mini club, TV- és játék szoba, tenisz, asztalitenisz, biliárd, animációs programok, show műsorok. Elhelyezés: A kényelmes aparthotelben választhat stúdió apartmanokból, amelyek mindegyike hálóval,
nappalival, konyhával, fürdőszobával, terasszal, vagy erkéllyel rendelkezik. Igény esetén
kérheti óceánra néző kilátással is. Az 1-2 hálószobás apartmanok felszereltsége a stúdiókéval azonos, természetesen választhat óceánra néző apartmant is. Ellátás: svédasztalos
étterem és medencebár, ahol ízletes harapnivalók várják.

Félpanzióval már 464.000 Ft/pár/hét ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás,
transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
16. OLDALON
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COSTA ADEJE

PLAYA DE LAS AMERICAS

GUAYARMINA PRINCESS****

SPRING HOTEL VULCANO****

A hotel csupán 150 m-re található a gyönyörű Playa de Fañabé strandtól, direkt kijárattal rendelkezik a strand sétálóutcájára. Kifejezetten ajánljuk pároknak és családosoknak egyaránt. A hotel
2018-ban teljes felújításon esett. Szolgáltatások: ingyenes Wi-Fi, 3 medence, 24 órás recepció,
edzőterem, TV szoba, minden este élőzene és showműsorok. Elhelyezés: a standard szobák mellett lehetősége van oldalról óceánra néző szobát, illetve lakosztályt is foglalni. Ellátás: 3 kiváló
étterem és 6 bár várja, ahol belekóstolhat a kanári és mediterrán konyha ízeibe.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
16. OLDALON

2017-ben teljeskörűen felújított, elegáns hotel Playa de Las Americas csendesebb részén található. Tökéletes választás pároknak, családoknak. Szolgáltatások: minigolf, asztalitenisz, szórakoztató programok, szobaszerviz, társalgó, TV sarok, napágyak, napernyők, matracok, leválasztott naturista rész. Elhelyezés: A hotel standard szobái kényelmesek akár 3 felnőtt számára
is. Az elegáns szobák kérhetőek medencére néző kilátással is. Ellátás: A központi étteremben
svédasztallal, a Palapa medencebár ebédidőben snack és à la carte ételekkel várja. Az éttermek
mellett 3 bár szolgálja pihenését.

Félpanzióval már 570.000 Ft/pár/hét ártól

Reggelivel már 584.000 Ft/pár/hét 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, reggelivel, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!

eskuvokulfoldon.hu
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TENGERPARTI NEM
HIVATALOS ESKÜVŐI
SZERTARTÁS
530.000 Ft / pár
mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• privát helyszín bérleti díja
• transzfer a szállodától a helyszínre és vissza
• magyar nyelvű szertartás az óceánparton
• dekoráció (kapu, 2 székkel, asztallal)
• két csokor (mennyasszonynak, asztalon)
• pezsgő
• emléklap
• fotózás a szertartás alatt
• fotózás a tengerparton
• 75 db utómunkált fotó CD-re / pendrive-ra másolva.
Esküvői ajánlatunk a Bahia Beach privát területére vonatkozik.
Választható további szolgáltatások:
• esküvői smink: 22.000 Ft
• esküvői frizura: 34.000 Ft
• videó a szertartásról: 72.000 Ft
• zene a szertartás alatt: 65.000 Ft
• lufik kívánságokkal: 17.000 Ft
• esküvői torta (10 személyes): 38.000 Ft.

16
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT TUNÉZIÁBAN
 ivételes adottságú változatos szépségű ország Budapesttől mindösszesen kb. 2 órás repülőútra, ahova közvetlen charter
K
járattal juthatunk el.
 tengerparti üdülővárosok (Sousse, Monastir, Hammamet, Djerba) szállásai régóta népszerűek a magyar utazók körében
A
a kitűnő ár-érték aránynak köszönhetően.
 ómai kori építészeti emlékek: Sidi Bou Said fehér-kék házai láthatók, csillagok háborúja forgatási helyszínei, Szahara, hoR
mokos tengerpart – ezek mind vonzóvá teszik az országot.
Friss tengeri halak, mediterrán-arab konyha fogásai, datolya, mézes helyi édességek közkedveltek az ideutazók körében.
 agyar asszisztencia a tengerparti esküvői ceremónia során Hammametben, csodás esküvői dekoráció és környezet kedM
vező áron.
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YASMINE HAMMAMET

EL MOURADI
HAMMAMET ****

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
19. OLDALON

Yasmine Hammamet központjában, kellemes környezetben lévő szálloda,
kb. 20 méterre a homokos tengerparttól, melytől csupán egy út választja
el. A monastiri repülőtértől 110 km-re (kb. 1 óra 20 perc transzferidő).
A 377 légkondicionált szoba mindegyike telefonnal, mini bárral (feltöltés
térítés ellenében), SAT Tv-vel, hajszárítóval, fürdőszoba/WC-vel, szőnyeggel vagy padlólappal, erkéllyel vagy terasszal felszerelt, többségük medencére vagy tengerre néző. Ellátás: All Inclusive

All inclusive ellátással már: 300.000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és all
inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi
díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

eskuvokulfoldon.hu
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PORT EL KANTAOUI

EL MOURADI PALACE ****
Közvetlenül a gyönyörű homokos tengerparton található, a főépület és a part között
hatalmas pálmafás kert terül el. Monastirtól 30 km-re (kb. 30 perc transzferidő). Port El
Kantaoui jachtkikötője 3 km-re, Sousse központja kb. 10 km-re van. 515 központilag
légkondicionált szobája telefonnal, SAT Tv-vel, mini hűtővel (fogyasztás térítés ellenében), fürdőszoba/WC-vel, hajszárítóval, széffel (ingyen), szőnyeggel vagy padlólappal, erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. A hotelben 452 kétágyas-, 40 háromágyas-, 8
négyágyas szoba, valamint 15 lakosztály található. A légkondicionáló csak főszezonban
működik a szobákban. Ellátás: all inclusive.

All inclusive ellátással már 300.000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek
és szezonok függvényében változhat!

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
19. OLDALON

PORT EL KANTAOUI

EL MOURADI
PALM MARINA *****
Közvetlenül a fehérhomokos tengerparton fekszik. Soussetól 12 km-re, a
monastiri repülőtértől 35 km-re (kb. 35 perc transzferidő).
A 387 szobával rendelkező hotel szobái légkondicionáltak, SAT TV-vel,
telefonnal (térítés ellenében), széffel (ingyenes), mini bárral (feltöltés
térítés ellenében), hajszárítóval, szőnyeggel vagy padlólappal, erkéllyel
vagy terasszal felszereltek. Oldalról tengerre néző szoba felár ellenében
igényelhető. Ellátás: all inclusive

All inclusive ellátással már
320.000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás
és all inclusive ellátás, transzferek. Külön fizetendők: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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TENGERPARTI NEM
HIVATALOS ESKÜVŐI
CSOMAGOK:
Alap esküvői csomag: 140 000 Ft / pár
• feldíszített esküvői helyszín a tengerparton (virágkapu)
• esküvőszervező személyes szolgálatai
• fotózás.

Bővített esküvői csomag: 200 000 Ft / pár
• feldíszített esküvői helyszín a tengerparton (virágkapu)
• esküvőszervező személyes szolgálatai
• üveg bor (fehér vagy vörös vagy rosé)
• fotózás
• virágkapuhoz színben illő menyasszonyi csokor
• virágszirom szórás
• fotózás 2 helyszínen (jachtkikötő, tengerpart), kb 600 fotó, abból 20
retusálva, és egy slideshow.

Extra esküvői csomag: 300 000 Ft / pár
• feldíszített esküvői helyszín a tengerparton (virágpavilon)
• esküvőszervező személyes szolgálatai
• üveg bor (fehér vagy vörös vagy rosé)
• fotózás
• virágkapuhoz színben illő menyasszonyi csokor
• virágszirom szórás
• fotózás 2 helyszínen (jachtkikötő, tengerpart), kb 600 fotó, abból 20
retusálva, és egy slideshow.
Választható további szolgáltatások:
• esküvői vacsora a ceremónia helyszínén, tengerparti étteremben
(európai színvonalú): kb 80 USD / pár ártól (kb. 25.000 Ft) – helyszínen fizetendő
• transzfer Sousseból vagy Monastirből, saját sofőrrel: 20. 000 Ft / pár
• fodrász és smink: kb. 50-70 USD – tól (kb. 15.000 Ft), helyszínen
fizetendő.

eskuvokulfoldon.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT DUBAIBAN
Az év legnagyobb részében a napsütés jellemzi.
 a nem szereti a hosszú repülőutakat, de télből a nyárba vágyik, a legideálisabb úticél - mindösszesen
H
5 órás repülőút.
A legek városa, luxus szállodák, fenséges homokdűnék jellemzik.
Nemzetközi- és arab világ konyhája magas színvonalon.

Főbb
látnivalók: Burj al Arab - a világ legmagasabb vitorla alakú szállodája, Jumeirah Beach - Dubai
legszebb tengerpartja, Pálma-sziget, Dubai Mall, sivatagi kirándulások, Abu Dhabi kirándulás.
Magyar asszisztencia a helyszínen!
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TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
25. OLDALON

DUBAI

JA OCEAN VIEW HOTEL ****
A hotel a híres Jumeriah Beach-től pár méterre található, a The Walk
on Jumeriah Beach sétányon. Számos vásárlási, étkezési és szórakozási
lehetőségek a közelben. A szállodából festői panoráma tárul az utasok
elé az Arab-öbölre, minden szobája tengerre néző kilátással és erkéllyel
rendelkezik.

7 éjszaka már: 560.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és
félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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DUBAI

DUBAI

HABTOOR GRAND
RESORT & SPA *****

HILTON DUBAI THE WALK ****+

Az 5 csillagos, 446 szobás hotel a híres Jumeirah Beachen található, Dubai kikötőjének szomszédságában. A hotelben található 3 úszómedence, közte gyerekmedence csúszdával. A gyönyörű
szobákból a tengerre vagy a kertre nyílik kilátás.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
25. OLDALON

A 363 szobás, 43 emeletes hotel néhány lépésre található a strandjától, a Dubai kikötő mellett,
a The Walk sétányon helyezkedik el. A közelben számos szórakozási-, étkezési- és vásárlási lehetőség. Található benne kültéri úszómedence, edzőterem is. A jól felszerelt, fényűző szobák
modern, ízléses berendezéssel rendelkeznek. A szobákból pazar kilátás nyílik a Jumeirah tengerpartra, a Pálma-szigetre és az Arab-öbölre.

7 éjszaka már: 560.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 660.000 Ft / pár ártól.

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

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

eskuvokulfoldon.hu
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DUBAI

DUBAI

RIXOS THE PALM DUBAI *****

HILTON DUBAI JUMEIRAH
RESORT *****

Az ikonikus Pálmaszigeten található resort 230 szobával rendelkezik. Csodálatos kilátást nyújt az
Arab-öbölre, a Dubai Marina-ra és Dubai többi látványosságára. A modern berendezésű szobák,
suitek tengerre néző erkéllyel rendelkeznek, bennük merülőkád és esőzuhany. A szállásától az
Aquaventure vízipark 10 perces autóútra található. A szálláshely a Mall bevásárlóközpontba naponta több alkalommal ingyenes transzfert biztosít.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
25. OLDALON

A 389 szobás luxus szálloda közvetlenül a Jumeirah Beach-en fekszik. A hotel mögött számtalan
vásárlási-, étkezési- és szabadidős lehetőség. Az úszómedencét és a napozóágyakkal ellátott
magánstrandot mindössze egy pálmaliget választja el egymástól. A közös helyiségekben ingyenes wifi. A pazar berendezésű szobáiból teljes vagy részleges kilátás nyílik a tengerre.

7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár ártól.

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

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

JUMEIRAH BEACH HOTEL *****
A 600 szobás luxus hotel közvetlenül a Jumeirah Beachen fekszik, kb. 900 méteres saját stranddal, több mint 10 étteremmel és bárral, 5 úszómedencével. Dubai egyik legjobb szállodája. A vendégek számára korlátlan, ingyenes belépés
biztosított a Wild Wadi Water víziparkba. A szálloda ízlésesen berendezett tágas
szobáiból a Perzsa-öbölre nyílik kilátás. Ingyenes transzferszolgáltatás biztosított
a Mall bevásárlóközponthoz.

7 éjszaka már: 1.120.000 Ft / pár 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!

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
25. OLDALON

DUBAI

ATLANTIS, THE PALM *****+

Az 1539 szobás, legendás saját homokos stranddal rendelkező 5 csillagos Atlantis The Palm hotelből lenyűgöző kilátás van az Arab-öbölre. A szálloda víz alatti akváriummal rendelkezik, van lehetőség delfinekkel úszásra. Az Aquaventure vízi parkba és a Lost Chambers akváriumba ingyenes
belépő biztosított. Az arab stílusban berendezett szobákhoz festői kilátást nyújtó erkély tartozik.

7 éjszaka már:
1.160.000 Ft / pár 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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ELÉRKEZETT A NAGY NAP ÉS
SZERETNÉTEK, HA EZ
RÓLATOK SZÓLNA?

Válasszátok Dubait: egy yahtot és a káprázatos Burj Al Arab előtt a tengeren mondjátok kis a boldogító igent. A helyszín garantáltan különleges és egy életen át felejthetetlen marad számotokra, annak ellenére,
hogy nem hivatalos.

Bronz csomag: 630.000 Ft / pár,
mely tartalmazza:

• magyar szertartásvezető, esküvői oklevél
• 1 órás hajókázás a Dubai Marinán csodásan feldíszített hajóval
• menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző
• zene felvételről
• pezsgős koccintás, üdítőitalok
• fotózás a ceremónia alatt.

24

eskuvokulfoldon.hu

Ezüst csomag: 1.200.000 Ft / pár,
mely tartalmazza:

• Bronz csomag tartalma
• 2 órás hajókázás a Dubai Marinán és a Burj al
Arab előtt
csodásan feldíszített hajóval
• szendvicsek, torta
• fotózás az esküvő után is csodaszép helyszíneken.

Arany csomag: 1.500.000 Ft / pár,
mely tartalmazza:

• Ezüst csomag tartalma
• kozmetikus és fodrász a menyasszonynak
• fotózás az esküvői készülődés helyszínén is
• limuzin transzfer az esküvő helyszínére és vissza a hotelbe
magyar asszisztencia a készülődésnél is.

Ha valami igazán egyedire, különlegesre vágytok:
Sivatagi esküvő: 310.000 Ft / pár,
mely tartalmazza:
• magyar szertartásvezető, esküvői oklevél
• menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző
• zene felvételről
• pezsgős koccintás, üdítőitalok.
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT MAURITIUSON
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, csodálatos vízesések
G
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

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
27. OLDALON

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: 800.000 Ft / pár 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 ****

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: 900.000 Ft / pár 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!

HIVATALOS ESKÜVŐ AZ
ATTITUDE SZÁLLODÁKBAN:
230.000 Ft / pár

NEM HIVATALOS ESKÜVŐ AZ
ATTITUDE SZÁLLODÁKBAN:
120.000 Ft* / pár ártól

Az esküvői csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

Az esküvői csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

• esküvői helyszín biztosítása, egyszerű
dekoráció (pl. fehér asztal fehér székekkel)
• esküvőszervező, tanúk
• zene felvételről
• egy üveg habzó bor, esküvői torta
• gyertyafényes vacsora
• különleges ágyazás
• kedvezmény a spa szolgáltatásokból,
személyes ajándék.

• esküvői helyszín biztosítása a tengerparton
• esküvőszervező
• zene felvételről
• egy üveg habzó bor, esküvői torta
• menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző
• gyertyafényes vacsora, különleges ágyazás
• kedvezmény a spa szolgáltatásokból,
személyes ajándék
• 36 db fotó.
*Zilwa Attitude-ben 60.000 Ft / pár felár
fizetendő !
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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.

ESKÜVŐI CSOMAG:
440.000 Ft / pár
Az esküvői csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• asszisztencia angol nyelven
• esküvői anyakönyvi kivonat postázása
expressz levélben
• egyszerű dekoráció
• trópusi virágcsokor a menyasszony és
kitűző a vőlegény részére
• a menyasszony és a vőlegény ruhájának
külön térítés nélküli vasalása
• esküvői torta, egy üveg habzó bor
• zene felvételről
• 48 db fotó nyomtatva albumban
• gyertyafényes vacsora a párnak
• különleges ágydísz az esküvő napján a
szobában.
Hivatalos esküvőnél a felár:
40.000 Ft / pár.
A csomaghoz külön foglalható :
• virágkapu: 190.000 Ft
• virágszirom szórás: 10.000 Ft
• feldíszített székek (2db) + virágdísz az
asztalon: 30.000 Ft
• virágfűzér a nyakba (2): 40.000 Ft
• videó csomag (30 perces DVD):
240.000 Ft

7 éjszaka már: 1.000.000 Ft / pár 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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FLIC EN FLAC

LA PIROGUE ****SUPERIOR

ESKÜVŐI CSOMAG:
250.000 Ft / pár
Az esküvői csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• asszisztencia angol nyelven
• esküvői anyakönyvi kivonat postázása
expressz levélben
• egyszerű dekoráció
• gyümölcskosár érkezéskor a szobában
• smink a menyasszonynak
• trópusi virágcsokor a menyasszony és
kitűző a vőlegény részére
• a menyasszony és a vőlegény ruhájának
külön térítés nélküli vasalása
• esküvői torta, egy üveg habzó bor
• zene felvételről
• gyertyafényes vacsora a párnak
• különleges ágydísz az esküvő napján a
szobában
• reggelihez szobaszerviz az esküvő másnapján.
Hivatalos esküvőnél a felár:
90.000 Ft / pár.

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.

A csomaghoz külön foglalható :
• virágkapu: 130.000 Ft
• virágfűzér a nyakba: 40.000 Ft
• fotó csomag (50 db nyomtatva):
190.000 Ft
• videó csomag (30 perces DVD):
230.000 Ft

7 éjszaka már: 1.100.000 Ft / pár 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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LE MORNE

LUX LE MORNE *****+
Teljesen felújított, elegáns luxus szálloda a Le Morne hegy lábánál, transzfer kb. 1 óra.
Szoba: 149 elegánsan berendezett szoba kétszintes épületekben: tengerre néző terasz
vagy balkon, légkondicionálás, fürdőszoba zuhannyal és káddal, hajszárítóval, telefon,
LCD tévé, DVD, minibár, széf, tea- és kávéfőzési lehetőség. Szolgáltatások: 4 étterem, 3
bár, 4 úszómedence, SPA, fitneszterem, 24 órás szobaszerviz, autóbérlés, kirándulások,
ajándékbolt, fodrászat, könyvtár, játékszoba, mosodai szolgáltatás. Sport és szórakozás:
vízibicikli, kajak, pipás merülés, üvegfenekű hajókázás, vízisí, strandröplabda, asztalitenisz, boccia, tenisz. Térítés ellenében: motorcsónak, palackos merülés, mélytengeri
horgászat, kerékpárbérlés, elektronikus játékok.

7 éjszaka már: 1.300.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában reggelivel, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a
szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
31. OLDALON

BELLE MARE

LUX BELLE MARE *****+

A hotel a vakítóan fehér, homokos tengerparton helyezkedik el. A nádfedeles épületek hangulatos architektúrájában egyaránt tükröződik a mauritiusiak vendégszeretete és a trópusi elegancia. Bungaló jellegű épületei, ápolt parkja, kerti tava, szökőkútja egyszerre elegáns és otthonos.
Tökéletes összhangja miatt nagyszerű választás! Szoba: superior, tenger felé néző, erkély/terasz,
légkondicionáló, hűtő szekrény/minibár, fürdőszoba (kád és zuhanyozó, hajszárító), széf, tévé,
igényes belsőépítészeti megoldások. Felszereltség: 2000 m2-es medence, gyerekmedence, 5
étterem (különböző hangulatok, különböző helyszínek), 3 bár, business-center, fodrász-szalon,
könyvtár, játékterem, szobaszerviz, konferenciaterem, üzletsor, mosoda. Szórakozás: bárok, minden este zenés műsor, rendszeresen kabaré, folklór show sega tánccal, masszázs-szalon. Sport:
ingyenes: szörf, kajak, kerékpár, snorkelling, mini vitorlás, üvegfenekű hajó, vízi bicikli, darts, világított teniszpálya, szauna, fitness-terem, strandröplabda; térítés ellenében: búvárkodás, halászat,
mountain-bike.

7 éjszaka már: 1.300.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában reggelivel, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok
függvényében változhat!
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ESKÜVŐ A LUX
SZÁLLODÁKBAN
430.000 Ft / pár ártól,
mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• meglepetés ajándék bekészítés
• esküvő az erre a célra kialakított, feldíszített helyszínen
• zene
• esküvői torta, habzó bor
• 50 esküvői kép CD-n
• trópusi virágcsokor a menyasszony és kitűző a vőlegény részére
• smink és haj a menyasszonynak
• ünnepi vacsora
• az esküvőt követő napon reggelihez szobaszerviz
Hivatalos esküvőnél a felár: 230 000 Ft / pár.

eskuvokulfoldon.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT
SEYCHELLES-SZIGETEKEN
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.
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MAHÉ

BERJAYA BEAU VALLON BAY
RESORT & CASINO ***
Homokos tengerparton, kókuszpálmakert közepében, a fővárostól alig 6 km-re, a sziget
egyik legcsodálatosabb, finomhomokos tengerpartján helyezkedik el a szálloda. Közelében,
a part mentén számos további szálloda, szórakozási és étkezési lehetőség! Szoba: 183 felújított, trópusi kertre néző szoba, új berendezések, fürdőszoba (hajszárítóval), légkondicionáló,
tévé, rádió, telefon. Felszereltség: édesvízű medence, gyerekmedence, medence-bár, napozóterasz, éttermek (kínai, nemzetközi konyhával) pizzéria, bár, kaszinó. Sport, szórakozás:
ingyenes: szörf, kenu, horgászat; térítés ellenében: vízisí. A bárban esténként élőzene.

7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár 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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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.

ESKÜVŐ A BERJAYA BEAU
VALLON BAY SZÁLLODÁBAN
270.000 Ft / pár ártól,
• esküvőszervező szolgáltatásai
• ceremónia során egyszerű dekoráció a parton vagy a kertben
• torta, 1 üveg habzóbor
• meglepetés ajándék
Hivatalos esküvőnél a felár: 20.000 Ft / pár, hétvégi esküvő felára: 60.000 Ft / pár.
A csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
Menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző: 50.000 Ft
Fotós, 36 kép nyomtatva: 86.000 Ft
Pezsgős reggeli másnap: 94.000 Ft

7 éjszaka már: 900.000 Ft / pár 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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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: 1.000.000 Ft / pár 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!

ESKÜVŐ A KEMPINSKI
SZÁLLODÁBAN
420.000 Ft / pár ártól,
• ceremónia a tengerparton vagy a szállodában (időjárás függő)
• virágdíszítés
• esküvői ruha vasalása
• pezsgős koccintás
• esküvői torta
• menyasszonyi csokor
• meglepetés ajándék
Hivatalos esküvőnél a felár: 20.000 Ft / pár, hétvégi esküvő felára: 60.000 Ft / pár.
A csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
Fotók (36 db nyomtatva albumban, max. 60 db CD-n) 150.000 Ft / pár
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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:
1.200.000 Ft / pár 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!

ESKÜVŐ A CONSTANCE EPHELIA SZÁLLODÁBAN
Light csomag:
340.000 Ft / pár, mely
tartalmazza:

Delight csomag:
560.000 Ft / pár, mely
tartalmazza:

Infinity csomag:
860.000 Ft / pár, mely
tartalmazza:

• érkezéskor ajándék
• esküvőszervező szolgálatai
• egyszerűen feldíszített esküvői helyszín
• esküvői torta a párnak
• 1 üveg habzó bor
• ünnepi vacsora az étteremben a párnak

• light csomag tartalma
• külön szoba biztosítása a menyasszony
részére az esküvő előtt (szabad hely függvényében)
• feldíszített esküvői helyszín (egyszerűbb
virágkapu)
• menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző
• élőzene
• az esküvőt követő reggelen reggeli a szobában a párnak

• delight csomag tartalma
• feldíszített esküvői helyszín (virágkapu)
• 1 üveg pezsgő
• ünnepi vacsora a párnak privát helyszínen
• 72 db fotó
• 1 alkalommal spa masszázzsal a párnak

Hivatalos esküvőnél a felár: 20.000 Ft / pár, hétvégi esküvő felára: 60.000 Ft / pár.
eskuvokulfoldon.hu
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LA DIGUE

LA DIGUE

LE DOMAINE DE I’ ORANGERIE ****+

LA DIGUE ISLAND LODGE ****

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
37. OLDALON

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: 1.400.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.400.000 Ft / pár 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!
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LA DIGUE, ANSE SOURCE
D'ARGENT ESKÜVŐ
450.000 Ft / pár ártól,
mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
• esküvőszervező szolgáltatásai
• hivatalos költéségek
• privát transzferek feldíszített ökrös szekérrel
• feldíszített kapu az esküvő helyszínén
• feldíszített asztal, székek
• menyasszonyi csokor, kagyló gyűrűtartó
• minőségi pezsgő a koccintáshoz
• esküvői torta
• belépő a nemzeti parkba.
Hivatalos esküvőnél a felár: 20.000 Ft / pár, hétvégi esküvő felára: 60.000 Ft / pár.
A csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
• fotózás, 1 órás fotózás, képek digitális formátumban adathordozón 130.000 Ft
• videó a ceremóniáról 240.000 Ft.
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT MALDÍV-SZIGETEKEN
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.
Az egyedülálló szigetvilágban egy szigeten egyetlen szálloda helyezkedik el, tökéletes kikapcsolódás távol a világ zajától!
Sokszor európai szakácsok gondoskodnak a vendégekről, így az európai ízvilág a jellemző, de azért megtalálható a jellegzetes maldív, indiai konyha is.
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ÉSZAK-MALE ATOLL

MEERU ISLAND RESORT ****+
A repülőtértől kb. 36 km-re, Észak-Male Atoll egyik legnagyobb szigete. A természet nagyrészt érintetlen. Csodálatos flórát, faunát és vízi élővilágot ismerhet meg az ide látogató. A szigeten található
szálloda 227 szobával rendelkezik, s míg felszereltsége a nagyobb szállodákéhoz hasonlít, hangulata
a kis szigetekét tükrözi. Különösen barátságos szálloda, így főként azoknak ajánljuk, akik kedvelik a
természetes anyagokból készült, natúr színekkel dekorált épületeket, és szeretik érezni a természet
közelségét… igazi paradicsomi menedék!

7 éjszaka már: 1.000.000 Ft / pár 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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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!

MI LEHETNE EMLÉKEZETESEBB HELYSZÍN
AZ ESKÜVŐI CEREMÓNIÁRA, MINT A
FÖLDI PARADICSOM?
Tradicionális nem hivatalos maldív esküvő a strand
vakító hófehér homokján…

340.000 Ft / pár ártól,
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• teljes asszisztencia a ceremónia megtervezésében
• eredeti maldív környezet, hagyományos maldív élőzene
• „Igazolás a Házasságról”
• trópusi gyümölcskosár és egy üveg bor
• trópusi virágokkal díszített szoba
• a kiválasztott helyszínhez illő feldíszített helyszín
• romantikus vitorlázás
• gyertyafényes ünnepi vacsora
• fotók (kb. 20 db) CD-n.
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MAAMIGILI

HOLIDAY ISLAND ****

A Holiday Island tengerparti, napozóágyakkal ellátott bungalói saját terasszal rendelkeznek, ahonnan a vendégek megcsodálhatják az Indiai-óceánra nyíló kilátást. Minden szoba műholdas TV-vel,
széffel és hűtőszekrénnyel felszerelt. A saját fürdőszobához kád és külön zuhanyzó tartozik. A szigeten a vendégek kirándulhatnak, illetve delfin- és bálnalesen vehetnek részt. A programlehetőségek
között megtalálható a búvárkodás, a vitorlázás és a vízisí is. Az üdülőhelyen edzőterem, szauna és
egy strandröplabda-pálya is rendelkezésre áll. A svédasztalos étkezések során nyugati és keleti ételeket szolgálnak fel az étteremben, míg a kávézóban à la carte ételeket és meleg italokat kínálnak.
A 24 órán át nyitva tartó központi bárban éjszakánként élő szórakoztató műsorokkal várják a vendégeket. A Holiday Island Resort 5 perces hajóútra fekszik a testvérhotelétől, amelynek szolgáltatásai
szintén a vendégek rendelkezésére állnak.

7 éjszaka már: 960.000 Ft / pár 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!

HOLIDAY ISLAND
ESKÜVŐ
350.000 Ft / pár ártól,
mely a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
• teljes asszisztencia a nem hivatalos ceremónia megtervezésében
• eredeti maldív környezet
• „Igazolás a Házasságról”
• pedikűr, manikűr
• menyasszonyi csokor és virágfüzér
• esküvői torta, pezsgő a koccintáshoz
• a hálószoba feldíszítése, gyümölcskosár
bekészítés
• fotók CD-n
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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.

PARADISE ISLAND
ESKÜVŐ
470.000 Ft / pár ártól,
mely a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:

7 éjszaka már: 960.000 Ft / pár 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!

• teljes asszisztencia a nem hivatalos
ceremónia megtervezésében
• eredeti maldív környezet
• zene felvételről
• „Igazolás a Házasságról”
• esküvői torta és koccintás borral
• menyasszonyi csokor
• romantikus vacsora
• fotós, képek CD-n.
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BAA ATOLL

ROYAL ISLAND RESORT & SPA *****

ROYAL ISLAND
ESKÜVŐ
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: 1.000.000 Ft / párártól.
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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620.000 Ft / pár ártól,
mely a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
• teljes asszisztencia a nem hivatalos ceremónia megtervezésében
• eredeti maldív környezet a tengerparton a
naplementében
• hagyományos maldív élőzene és tánc
• „Igazolás a Házasságról”
• szépség rituálé az Araamu spa-ban
• esküvői torta frissítőkkel
• a hálószoba feldíszítése
• fotózás

DHAALU-ATOLL

SUN AQUA VILU REEF MALDIVES *****
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: 1.200.000 Ft / pár 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!

SUN AQUA VILU REEF ESKÜVŐ
380.000 Ft / pár ártól,
mely a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
• teljes asszisztencia a nem hivatalos ceremónia megtervezésében
• eredeti maldív környezet
• menyasszonyi csokor, vőlegénynek kitűző
• fotós, képek 50 db CD-n
• torta, pezsgős koccintás
• bodu beru zenészek és táncosok
• „Házassági Bizonyítvány”
• reggeli a szobában
• meglepetés ajándék
Extra szolgáltatások:
• 1 órás privát naplemente hajókázás az esküvő után pezsgővel és falatkákkal: 200.000 Ft
• romantikus gyertyafényes vacsora a tengerparton: 100.000 Ft.

eskuvokulfoldon.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT
INDONÉZIÁBAN, BALIN

 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
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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: 780.000 Ft / pár 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 *****

GRAND MIRAGE
ESKÜVŐI CSOMAG
420.000 Ft / pár ártól,
mely a következő
szolgáltatásokat tartalmazza:
„Kék óceán” esküvői csomag, tengerparti
ceremónia:

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: 820.000 Ft / pár 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!

• angol nyelvű asszisztencia a ceremónia
során
• gyönyörűen feldíszített (virágokkal) tengerparti helyszín biztosítása 1 órára maximum
10 fő részére
• menyasszonyi csokor, kitűző a vőlegénynek
• virágszirom szórás
• 2 balinéz hölgy eredeti balinéz ruházatban
• háttérzene a pár választása szerint
• esküvői torta, 1 üveg habzóbor
• meglepetés ajándék
• „Igazolás a Házasságról”
• 2 éjszakára szoba upgrade deluxe óceánra
néző szobára.
Egyéb felárak:
Valentin napi esküvő: 160.000 Ft
napfelkelte esküvő (05:45-kor): 160.000 Ft
esti ceremónia: 160.000 Ft.

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

ESKÜVŐ ÉS
NÁSZÚT KUBÁBAN

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

febr.

márc.
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71
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58

119

165

125

135

150
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80

60

VARADERO

VARADERO

A Starfish Cuatro Palmas hotel egy középkategóriájú szállás a fehérhomokos tengerparton. Felszereltsége: trópusi kert, medence, fitness terem, számos szórakoztató- és sportolási lehetőség
biztosított. A hotel csak felnőtt vendégeket fogad. Ellátás: all inclusive.

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.

STARFISH CUATRO PALMAS ****

OCEAN VARADERO
EL PATRIARCA ****

7 éjszaka már: 960.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.100.000 Ft / pár 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!

eskuvokulfoldon.hu
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VARADERO

VARADERO

GRAND MEMORIES
SANCTUARY *****

Sanctuary at Grand Memories Varadero egy minőségi all inclusive felnőtt hotel paradicsomi környezetben a fehérhomokos tengerparton. Türkiz óceán, deluxe kategóriájú szobák, ingyenes inas
szolgáltatás (bizonyos szobakategóriákhoz), egész napos szobaszerviz és gyönyörűen gondozott
trópusi kert teszi feledhetetlenné az itt eltöltött napokat. Felszereltsége: számos étterem, bár,
wellness, medencék, a parton számos sportolási lehetőség.

ROYALTON HICACOS
RESORT & SPA *****

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
49. OLDALON

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.

7 éjszaka már: 1.100.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.200.000 Ft / pár 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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ROYAL HICACOS / GRAND MEMORIES SZÁLLODÁK ESKÜVŐI CSOMAGJAI:
„CSAK MI KETTEN” csomag:
120.000 Ft / pár
+ kb. 617 usd a helyszínen fizetendő
hivatalos költség

„JOY” csomag:
240.000 Ft / pár
+ kb. 617 usd a helyszínen fizetendő
hivatalos költség

„BLISS” csomag:
300.000 Ft + kb. 617 usd a helyszínen
fizetendő hivatalos költség

• esküvőszervező személyes szolgálatai
• feldíszített helyszín (esküvői pavilon a kertben v. strand)
• ceremónia angol vagy francia nyelven
• menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője
• meglepetés ajándék a szállodától
• gyertyafényes vacsora az esküvő napján

• esküvőszervező személyes szolgálatai
• feldíszített helyszín (esküvői pavilon a kertben v. strand),
feldíszített asztal
• ceremónia angol vagy francia nyelven
• menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője
• welcome koktél
• pezsgős koccintás a ceremónia után
• torta
• gyertyafényes vacsora a pár részére
• az esküvő napján speciális ágydísz a szobában
• zene felvételről
• habzóbor bekészítés a szobába

• esküvőszervező személyes szolgálatai
• feldíszített helyszín (esküvői pavilon a kertben v. strand),
feldíszített asztal
• ceremónia angol vagy francia nyelven
• menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője
• welcome koktél
• pezsgős koccintás a ceremónia után
• torta
• gyertyafényes vacsora a pár részére
• az esküvő napján speciális ágydísz
• zene felvételről
• habzóbor bekészítés a szobába
• 12 db nyomtatott esküvői fotó.

(Max. 15 főig foglalható a csomag, a páron fölül minden
további extra fő költsége: 9.000 Ft)

(Max. 15 főig foglalható a csomag, a páron fölül minden
további extra fő költsége: 9.000 Ft)

eskuvokulfoldon.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT A
DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN
 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.
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PUNTA CANA

VISTA SOL PUNTA CANA ****

A szálloda a gyönyörű strandon fekszik, hatalmas gondozott kert veszi
körül. Felszereltsége: medencék, éttermek, bárok. Szobák: élénk, vidám
színekkel berendezett szobák erkéllyel, bennük légkondicionálás, síkképernyős TV, hűtőszekrény, széf, a fürdőszobákban hajszárító és ingyenes
piperecikkek. A parton számos vízisportolási lehetőség biztosított.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
53. OLDALON
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7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár 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!

PUNTA CANA

BE LIVE COLLECTION
PUNTA CANA ****

A szálloda közvetlenül a gyönyörű tengerparton helyezkedik el, rendezett trópusi kert veszi körül. Szobák: légkondicionáltak, bennük kábel-TV, minibár, széf. Szolgáltatások:
több medence, pezsgőfürdő, wellness, szobaszerviz, esti
műsorok és szórakoztató programok.

7 éjszaka már: 800.000 Ft / pár 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!

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
53. OLDALON

PUNTA CANA

BARCELO BAVARO
BEACH *****

A tengerparton elhelyezkedő üdülőközpont kertjében hatalmas úszómedence várja a vendégeket a kókuszpálmák alatt. Szolgáltatások:
több étterem, bárok, ajándékbolt, színház, kaszinó. Szobák: légkondicionálás, síkképernyős TV, minibár, kád vagy zuhanyzó a fürdőszobában,
valamint fürdőköpeny és papucs. A szobák a kertre vagy az óceánra
néznek.

7 éjszaka már:
900.000 Ft / pár 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

PUNTA CANA

HARD ROCK HOTEL *****

MAJESTIC ELEGANCE *****

A szálloda közvetlenül Punta Cana álomszép homokos partvidékén található. A Hard Rock Hotel
a szállodák felsőfoka. A kedvelt Hard Rock hotelek stílusában nyújtja e hely mindazt a szórakozási és szabadidős programtömeget minden utasunknak, akik már régóta rock-sztárként szerették
volna érezni magukat. A kulináris élményekről 11 étterem gondoskodik, emellett 15 bár hívogatják Önöket egy kis felfrissülésre. Összesen 15 medence közül válogathatnak, további szolgáltatások: különféle boltok, szépségszalon, mosatási szolgáltatás, autókölcsönzés, business-központ és
WLAN-területek. Szobák: 1787, a standard szoba caribbean suite: kb. 75 nm. Felszereltség: tágas
zuhannyal és wc-vel ellátott fürdőszoba, jakuzzi 2 fő részére a szobában, hajszárító, fürdőköntös, papucs, tv, WLAN, az ár tartalma, vasaló-, deszka, klíma, minibár, kávéfőző, széf, kerti panorámás erkély
és különféle szeszes italokkal felszerelt italautomata. Számos sportolási és szórakozási lehetőség
biztosított.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
53. OLDALON

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: 1.100.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.200.000 Ft / pár 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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PUNTA CANA

NOW LARIMAR PUNTA CANA *****

ESKÜVŐ A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN, A MESESZÉP FEHÉRHOMOKOS
BAVARO TENGERPARTON
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: 1.100.000 Ft / pár 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!

400.000 Ft / pár,
mely az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza:
• transzferek az esküvő helyszíne és a szálloda között
• feldíszített helyszín (gazebo, feldíszített asztal)
• menyasszonyi csokor, pezsgő.
Hivatalos esküvő költsége: 250.000 Ft / pár, fotócsomag: 140.000 Ft / pár.
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT HAWAII-ON
 32 szigetből álló (12 lakott, 120 lakatlan, 8 fő sziget) 1.1 millió lakosú Csendes -óceáni szigetcsoport ma
1
az Egyesült Államok ötvenedik tagállama
Hawaii időjárása egész évben kellemes 28 fok körül ingadozik.
A világ a minden táján a legkedveltebb üdülőhelynek számít.
Romantikus, trópusi környezet messze földről vonzza a házasulandó párokat
Legismertebb kincse a híres polinéz vendégszerete.
A sziget egészét csodálatos és ritka állatfajok jellemzik.
 húsokat főleg roston vagy grillen sütve fogysztják párolt gyümölccsel. Általában elmondhatjuk, hogy
A
sok gyümölcsöt és gyümölcslevelet fogyasztanak, salátáik utolérhetetlenek, a vitamindús ételek jellemzik
konyhájukat.
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OAHU

HILTON HAWAIIAN
VILLAGE ****

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL

Oahu szigeten, Honoluluban (repülőtértől 10 km-re) van a szálloda a híres
Waikiki tengerpart közelében. Egy nagy trópusi kertben található a minden igényt kielégítő szálloda 2860 szobával. Szolgáltatások: medence,
wellness-központ, Business Center, WiFi a szálloda halljában. Szoba: tágas
kétágyas szoba, fürdő, hajszárító, TV, telefon, vasaló, kávé-tea készítési lehetőség, hűtő, erkély. Óceánra néző szoba is foglalható.

7 éjszaka már: 1.300.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, ellátás nélkül. Külön fizetendő: transzferek, biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében
változhat!
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RÉSZLETEK A
55. OLDALON

HONOLULU

ALOHILANI RESORT
WAIKIKI BEACH HOTEL *****

HAWAII ESKÜVŐI CSOMAGOK
"WAIKIKI" tengerparti esküvői csomag
(Hilton Hawaii Village hotelnél):
160.000 Ft / pár,
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• anyakönyvvezető díja
• fotós
• esküvői fényképek cd-n (kb. 70-80 db)
• transzfer az Egészségügyi Minisztériumba
• apostille pecsét.

„KAHALA” tengerparti esküvői csomag:
240.000 Ft/pár,
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• anyakönyvvezető díja
• transzfer a tengerpartra
• virágfüzér
• fotós
• esküvői fényképek cd-n (kb. 70-80 db)
• transzfer az Egészségügyi Minisztériumba
• apostille pecsét
A felújított szálloda Waikiki központjában található pár lépésre az óceánparttól. A szálloda közelében számos étkezési-, vásárlási- és szórakozási lehetőség. A hotel különlegessége, hogy a recepció / lobby közepén egy hatalmas
színes őshonos halakkal teli akvárium található. Szoba: légkondicionáló, hajszárító, internet, fürdőszoba zuhanyzóval, síkképernyős TV, telefon. Szolgáltatások: szobaszerviz, találkozó/bankett létesítmények, üzleti központ, mosoda, vegytisztítás, ajándékbolt, autókölcsönző, utazásszervezés, fax, ATM
bankautomata. Sport és szabadidő: teniszpálya, fitneszterem, gyógyfürdő
és wellnes centrum, jacuzzis kültéri sós vizű úszómedence, amely a Waikiki
partra néz, éjszaka élőzene.

7 éjszaka már: 1.600.000 Ft / pár ártól.
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás standard szobában, ellátás nélkül. Külön fizetendő: transzferek, biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

„HAWAII ÁLOM” tengerparti esküvői csomag:
370.000 Ft/pár,
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• anyakönyvvezető díja
• transzfer a tengerpartra
• virágfüzér
• fotós
• esküvői fényképek cd-n (kb. 70-80 db)
• transzfer az Egészségügyi Minisztériumba
• apostille pecsét
• menyasszonyi csokor
• zene
• torta
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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

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL

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.
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RÉSZLETEK A
59. OLDALON

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár 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!

BAHAMA-SZIGETEK

BAHAMA-SZIGETEK

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA
RESORT & OFFSHORE ISLAND *****

SANDALS EMERALD BAY GOLF,
TENNIS *****

A 403 szobás luxusszálloda közvetlenül Cable Beach csodálatos, fehérhomokos tengerpartján
található, kb. 8 km-re a repülőtértől, ill. kb. 7 km-re Nassautól. A hotellel szemközt található a
privát sziget Sandals Cay 2 stranddal, amelyre óránként ingyenes transzfert biztosítanak. Felszereltség: 7 medence (egy a privát szigeten), 5 whirlpool, egy merülőmedence, 9 bár ( ebből 3
medence-bár), 8 étterem elsőrangú szakácsokkal (bahamai, keleties, olasz, francia, angol, karib,
karib-mediterrán). Az A’la Carte éttermekben előzetes asztalfoglalás szükséges, kötelező elegáns
esti viselet. Szobák felszereltsége: baldachinos mahagóni ágy, rádió ébresztőórával, telefon, satellite TV, széf, vasaló, vasalódeszka, légkondiconáló, ventillátor, hajszárító, fürdőszoba zuhanyzóval v. káddal. Sport és szórakozás: térítés nélkül: fitneszterem, szauna, gőzfürdő, kenu, kajak,
vitorlázás, felszíni búvárkodás, windsurf, búvárkodás (2 merülés naponta), katamarán, vízibicikli,
asztalitenisz, tenisz világítással, sakk, billiárd, croquet, strandröplabda, esténként szórakoztató
műsorok válogatott művészekkel, témaesték, diszkó, hetente koktélpartik.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
59. OLDALON

A Bahamák 700 egzotikus szigetével és a világ egyik legtisztább vizeivel várja a megújulni vágyókat. Az 500 hold alapterületen elhelyezkedő trópusi növényzetű üdülőparadicsom mindazok számára kitűnő választás, akik kikapcsolódásra, pihenésre és szórakozásra vágynak. A Sandals Emerald Bay 45 percre fekszik Florida déli részétől. A szálloda kialakítása lehetővé teszi,
hogy úgy érezhesse csak maga van ott egyedül. A lakóhelyek úgy lettek kialakítva hogy tökéletesen illeszkedjenek az idilli környezetbe.

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár 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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GRENADA

BARBADOS

SANDALS GRENADA
RESORT & SPA *****

SANDALS BARBADOS *****

A Sandals LaSource Grenada Resort St. George’s városában, közvetlenül a tengerparton található.
Szobák: 225 légkondicionált szoba, felszereltség: hűtőszekrény, iPod dokkoló állomás, síkképernyős televízió, privát fürdőszoba: hajszárító és fürdőköpeny. South Seas Premium szobák modern
felszereltséggel HD LED Smart TV vel, nagyméretű franciaággyal, saját terasszal fürdőkáddal várják
vendégeiket. Pink Gin Grande Luxe szobák egyéni mahagóni nagyméretű franciaággyal, ízléses
berendezéssel. Szabadidő- és wellnessközpont, prémium szolgáltatások szabadtéri teniszpálya, fitneszterem, vezeték nélküli internet-hozzáférés, ajándékbolt/újságosstand és helyi vásárlási lehetőség. Sport, szórakozás: búvárkodás, fitness center, spa, számos éttermi lehetőség.

TENGERPARTI
ESKÜVŐI
CSOMAGGAL
RÉSZLETEK A
59. OLDALON

Sandal Barbados egy új építésű csodaszép szálloda. Tökéletes választás mindazok számára, akik
pihenésre és szórakozásra vágynak vitathatatlan luxussal körbevéve. A buja trópusi kertben 3
medence, jacuzzi, és számos étterem áll a vendégek rendelkezésére. Szobák: Caribbean Village
Deluxe szobák saját fürdőszobával káddal és zuhannyal, SAT Tv-vel, légkondicionálóval, ventillátorral, szobaszéffel, telefonnal és privát erkéllyel rendelkeznek. Caribbean Village Honeymoon
Premium szobák hasonló felszereltséggel rendelkeznek, de tágasabbak. Sportolási, szórakozási
lehetőségek: asztalitenisz, 2 teniszpálya világítással, fitness terem, windsurf, vitorlázás, kajak,
búvárkodás.

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár ártól.

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár 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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JAMAIKA

SANDALS NEGRIL BEACH
RESORT & SPA *****

SANDALS SZÁLLODÁK
ESKÜVŐI CSOMAGJA:
min. 3 éjszaka foglalása esetén INGYENES,
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
• hivatalos dokumentációk / tanúk
• esküvőszervező, esküvői csapat személyes szolgálataicsodálatosan feldíszített helyszín
• menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője
• 30 perces fogadás pezsgővel, előételekkel a párnak és max. 6 vendégnek
• ajándék esküvői honlap
• gyertyafényes vacsora a pár részére
• feldíszített nászutas szoba
• az esküvőt követő reggelen reggeli a szobában
• zene felvételről
• nászajándék a szállodától
• nászutas vacsora a párnak a szálloda egyik a’la carte éttermében ajándék pezsgővel
• 1 ajándék fotó.
A helyszínen csak a kötelező hivatali költségek fizetendők: Antigua kb. 288 USD / pár, Bahama-szigetek kb. 310 USD / pár, Barbados kb. 325 USD / pár, Grenada kb. 180 USD / pár,
Jamaika kb. 95 USD / pár.

Elhelyezkedés: 15 perces autóútra Negril városától, Montego Bay-től 1 és negyed órára, Jamaica legnyugatibb részén található. A sziget leghosszabb, leghíresebb, 11 km hosszú tengerpartjának legszebb részén. Szobák/szolgáltatások: az elegáns szálloda mindenki ízlésének
megfelelve 4 kitűnő ínyencétterem kínálatával fogadja vendégeit. Testük kényeztetéséhez minden lehetőség adott a szálloda élményfürdőjében. Sport- és szórakozási lehetőségek: kenu,
kajak, szörf, vitorlázás, 2 medence, 2 pezsgőfürdő, swin-up bár, szabadtüdős/vízipipás merülés,
könnyűmerülés/búvárkodás, asztalitenisz, edzőterem, biliárd, társasjátékok, squash- és rakétalabdapálya, strandröplabda, kosárlabda, night club, élő show-k, zenekarok, ki mit tud? Esték,
piano bár, karaoke, beach party, koktélparty, a téma estek: jamaikai est, kalózok estéje. További
szolgáltatások: pénzváltás, ajándékbolt, mosoda, nővéri ügyelet reggeltől estig. Szobák: A Sandals Negril Beach Resort 223 szobája és lakosztálya 8 kategóriában található meg. A szobák
(deluxe, prémium, luxus és tengerparti luxusszoba) mindegyike légkondicionált, királyi méretű
ággyal bír, teljesen felszerelt fürdőszoba (zuhanyzóval és káddal, hajszárítóval, kiegészítőkkel),
széffel, ébresztős rádióval, kávékészítővel, szatellit tévével, vasalóval és vasalóasztallal ellátott.

Külön fizetendő (helyszínen): 1400 USD / „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

7 éjszaka már: 1.500.000 Ft / pár 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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