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UTASAINK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓIBÓL:

„Minden az elképzeléseinknek 
megfelelően zajlott… Szép élmé-
nyekkel tértünk haza.”
  Zsuzsanna és János, Mauritius

„Csodálatos 10 nap volt, minden pillanata meg-
érte a sok szervezést, amiért utólag is köszönet!  
A szállás meseszép, valóban kis ékszerdoboz az 
egész sziget. Az esküvő: tökéletes, precíz szerve-
zés, minden maximálisan klappolt!“

Ági és Gergő, Seychelles-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
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KEDVES HÁZASULANDÓ PÁR, NÁSZUTAS PÁR!

KELLEMES ÁLMODOZÁST, VIDÁM TERVEZGETÉST ÉS 
NAGYON SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HASZNOS TUDNIVALÓK:

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 már minden részletre 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, eskü-
vő 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!

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

Úticéljainknál hivatalos és nem hivatalos esküvők sorából válogathatnak, a szükséges dokumentu-
mokról az adott desztinációnál / országnál lehet tájékozódni.
Vannak olyan esküvős helyszíneink, ahol az esküvőszervező magyar. Számos úticélnál pedig ma-
gyar tolmácsot tudunk biztosítani az esküvőhöz. 
Az egyenlítő menti országokban 12 órás nappalokra számíthatunk, azaz viszonylag korán sötéte-
dik! Ez befolyásolja az esküvők időpontját is, helyi partnereink a minden szempontból legmegfe-
lelőbb 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 infor-
máció 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, me-
lyek 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 megfele-
lő dokumentumok hiánya miatt meghiúsult utazásokért felelősséget nem vállal.

Irodánk a mindenkori helyek függvényében - igyekszik megtalálni az Ön utazásához legelő-
nyösebb (ár, szolgáltatás, csatlakozások, stb.) légitársaságot, és arra foglalást készíteni. A re-
pülőjegyek ára szezontól, légitársaságtól, a repülés napjától, a járat telítettségétől és számos 
további paramétertől függ, tehát nem kizárólag a szolgáltatások minőségétől és mennyisé-
gétől. A légitársaságok azonos szolgáltatásért - pl. a mindenkori helyek függvényében - kü-
lönböző árkategóriákat állapítanak meg, így előfordulhat, hogy két utas, akik teljesen azonos 
szolgáltatásokat vesznek igénybe, mégis teljesen eltérő árat fizetnek a jegyért, pl. több hó-
nappal indulás előtt történő foglalás esetén ált. jelentősen kedvezőbben vásárolhatók meg a 
repülőjegyek.
A feltüntetett szálláskategóriák mindig az adott ország előírásainak felelnek meg, melyeket azon-
ban 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 sa-
ját hatáskörében eltérhet, egyes szolgáltatások nyújtását szüneteltetheti, megszüntetheti, meg-
változtathatja, épületeit, épületrészeit, szobáit, helységeit tetszőleges időpontban felújíthatja, 
karban tarthatja. Bár irodánk mindent megtesz, hogy a közölt adatok helyesek legyenek, a fenti-
ekhez kapcsolódó kellemetlenségekért irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli.

További információk: www.coraltours.hu
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT CIPRUSON
Aphrodité szülőhelye, ahol csodálatos, mélykék tengeröblöket talál, gyö-
nyörű homokos standokkal. 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 ínycsiklan-
dó helyi étel, hogy 10 nap alatt sem tudja végigkóstolni azokat!
A legtöbb ember ismeri már a moussaka nevét, mely Ciprus egyik legjel-
lemzőbb étele.
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Nyugodt természeti környezetben, a csodálatos 
Makronissos Bay-en épült szobás szálloda, Ayia 
Napától öt km-re, közvetlenül a lassan mélyülő 
fehérhomokos tengerparton található. A szállo-
da ideális azok részére, akik pihenésre, nyugodt 
kikapcsolódásra vágynak. A közelben található 
Ciprus egyik legnagyobb csúszdapark ja (más-
fél km) illetve több hangulatos tengerparti 
öböl és strand. Szobák: minden szoba (2-3 fős) 
szépen berendezett, fürdőszobás, légkondicio-
nálóval, tv-vel, telefonnal, hajszárítóval és mini 
hűtővel felszerelt. Széf, térítés ellenében bérel-
hető. A szobákhoz erkély tartozik szárazföldi, 
oldal tengerre néző vagy tengerre néző kilátás-
sal. Szolgáltatások: több étterem, bár, strand és 
szobaszerviz.

3 csillagos szálloda akár 4 csillagos 
szolgáltatásokkal Ciprus legszebb 
tengerpartjainak egyikén, Ayia Napa 
településen, a strandtól kb. 300 mé-
terre, Ayia Napa központjától pedig 
kb. 1 km-re fekszik. A szálloda kiváló 
elhelyezkedése miatt csodálatos ki-
látást biztosít a településre és a ten-
gerre egyaránt. Felszereltség, szol-
gáltatások: szabadtéri étterem, fedett 
étkező, koktélbár / kávézó, belső me-
dence, fitnesz terem, játszótér, parko-
lás, recepciónál ingyenes WiFi, tenisz-
pályák világítással, animáció: aerobik, 
versenyek, karaoke, diszkó, hetente 
ciprusi tradicionális zenés est.

Tengerparti esküvői csomag 360.000 Ft/pár ártól. Tengerparti esküvői csomag 360.000 Ft/pár ártól.
7 éjszaka már 500.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, re-
pülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek Külön fizetendő: bizto-
sítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

7 éjszaka már 650.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, re-
pülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek Külön fizetendő: bizto-
sítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

BELLA NAPA HOTEL *** ASTERIAS BEACH HOTEL ****
AYIA NAPA AYIA NAPA
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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. Látvá-
nyos fehérhomokos partok, azúrkék tenger, a szigetet körülvevő korallgyűrű miatt 
úszásra alkalmas strandok. Indiai – kínai – francia – kreol konyha ízei és kitűnő ten-
geri ételek. Gazdag programválaszték, kirándulások: Pamlemousses botanikus 
kert, krokodil & madárpark, csodálatos vízesések, egyedülálló vulkanikus képződ-
mények, teaültetvények, cukornádültetvények és feldolgozás: rumkészítés, óriás 
teknősök, szent hindu tó.
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A szálloda Belle Mare tengerpartján, a szi-
get 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 / ten-
gerparti grill / romantikus / olasz), 3 bár, 
üzletek, nagyméretű úszómedence várja 
a vendégeket. Szoba: 3 emeletes épüle-
tekben találhatók, valamennyi kényelmes, 
kreol stílusú berendezéssel, légkondicioná-
lóval. Kertre v. tengerre néző szoba foglal-
ható. Ellátás: all inclusive.

14 hektáros, csodálatos pálma-
liget közepén, nyugodt környe-
zetben, több, mint 500 méter 
fehér homokos parton található 
ez a 250 bungallóban elhelye-
zett 400 szobával rendelkező 
szálloda. Bungallói a kerten át a 
szikrázóan fehér homokos part 
és a lágyan hullámzó azúr óceán 
felé néznek. A kertben sétálni, 
a csobogó vizet és a madárcsi-
csergést hallgatni már magában 
élvezet, kikapcsolódás!

Tengerparti esküvői csomag 420.000 Ft/pár ártól. Tengerparti esküvői csomag 420.000 Ft/pár ártól.

7 éjszaka már 1.100.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, re-
pülőtéri illeték, szállás és all inclusive  ellátás, transzferek Külön fizetendő: biz-
tosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

7 éjszaka már 1.100.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, re-
pülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek Külön fizetendő: bizto-
sítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

LA PIROGUE BEACH ****+AMBRE RESORT ****
FLIC EN FLACBELLE MARE
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT A MALDÍV-SZIGETEKEN
Végtelen parányi szigetből álló állam, az Indiai-óceán gyöngyszemei. Háborítatlan nyugalom, végte-
len panoráma, szikrázóan fehér homokos partok, türkiz óceán, trópusi növényzet... Repülős 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. Az európai ízvilág a jellemző, de azért megtalálható a jel-
legzetes maldív, indiai konyha is.
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Tengerparti esküvői csomag 310.000 Ft/pár ártól. Tengerparti esküvői csomag 260.000 Ft/pár ártól.

7 éjszaka már 950.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, re-
pülőtéri illeték, belső repülős transzfer, szállás és félpanziós ellátás. Külön 
fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvé-
nyében változhat!

7 éjszaka már 1.200.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, 
repülőtéri illeték, belső repülős transzfer, szállás és all inclusive ellátás. Külön 
fizetendő: biztosítások.

SUN ISLAND ****

SUN AQUA VILU REEF MALDIVES ****

DÉL ARI ATOLL  

DHAALU-ATOLLItt egyszerre bújhat el a világ zajá-
tól és gyönyörködhet a szikrázóan 
fehér partokban, kristálytiszta víz-
ben, kókuszpálmákban, sétálhat 
párjával kettesben a parton anél-
kül, hogy találkozna valakivel, vagy 
(a sziget másik oldalán) élvezheti a 
szolgáltatások szinte kimeríthetet-
lenül széles skáláját! Elsőosztályú 
kiszolgálás, kedves személyzet, tá-
gas terek. A szobákban légkondici-
onáló, ventilátor, fürdőszoba (mely-
nek egy része nem fedett, kerti) 
zuhannyal és káddal, hűtőszekrény 
/ minibár, telefon, hajszárító, széf, 
zenecsatornák, kábeltévé, terasz. 
Éttermek (helyi és nemzetközi 
konyhával), bárok, nyitott barbeque 
étterem. Nagy trópusi medence kü-
lön gyerekrésszel. Masszázs, orvosi 
rendelő, konferencia terem, souve-
nir és egyéb üzletek (óra, ékszer, 
ruha, könyv…)

A 125 szobás resort a Dhaalu-Atollon található, méretei: 400x60 
m. A repülőtér kb. 150 km, hidroplán 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 hason-
ló, mint az óceánra néző suiteké, de kilátással a korallzátornyra, 
melynél szerencés esetben delfinek is láthatóak.
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT 
A SEYCHELLES-SZIGETEKEN

A világon szinte egyedülálló, kristálytiszta óceán, ezüsthomokos 
partok, gránit sziklák... Mind-mind a Bounty reklámokat idézik, és 
a legtöbbet fényképezett partokat képezik! (La Digue sziget) A 
több, mint száz korall és grániszigetből álló szigetcsoport 40 %-a 
természetvédelmi terület. A világ legkülönbözőbb pontjairól érke-
zett receptek, helyi specialitások, és mindezek keveréke gazdagít-
ja és teszi ízletessé a különféle ételeket. Vendégszerető lakosok, 
egész évben kellemes idő (átlaghőmérséklet 29°C)!
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A szálloda az Anse Reunion strandnál 
található, gyönyörű trópusi kertben. 
Csodálatos kilátás nyílik a tengerpart-
ra és Praslin szigetére. 69 bungalló 
mindegyike jól felszerelt, minden 
igényt kielégít.

A Constance Ephélia fehérhomokos 
strandok és dombok között fekszik, 
Mahé szigetén. Fényűző lakosztályai-
ból és villáiból az Indiai-óceánra nyí-
lik kilátás. A szálláshelyen 5 étterem, 
6 bár, 5 medence és butikok várják a 
vendégeket.

A Constance Ephelia Resort szállás-
egységeihez saját kert rész tartozik. 
Az egységek síkképernyős TV-vel el-
látott ülősarokkal rendelkeznek. Saját 
luxus fürdőszobájukban kád és zuha-
nyzó található.

Tengerparti esküvői csomag 320.000 Ft/pár ártól. Tengerparti esküvői csomag 150.000 Ft/pár ártól.
7 éjszaka már 1.300.000 Ft / pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, 
repülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: 
biztosítások

7 éjszaka már 1.400.000 Ft / pár ártól. Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, 
repülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek. Külön fizetendő: 
biztosítások.

LA DIGUE ISLAND LODGE **** CONSTANCHE EPHELIA *****
LA DIGUE MAHÉ
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Ez a szálloda Varadero 
legszebb részén, a 
Hicacos félszigeten 
épült. A 404 szobás 
hotel exluzivitásáról és 
a minden igényt kielé-
gítő szolgáltatásaitól 
népszerű.

Tengerparti esküvői csomag 90.000 Ft/pár ártól.

7 éjszaka már 1.300.000 Ft/pár ártól. Részvételi díj tartal-
mazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és all inclusive 
ellátás, transzferek. Külön fizetendő: hivatalos költségek a 
helyszínen, biztosítások.

ROYALTON HICACOS RESORT & SPA *****
VARADERO

ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT KUBÁBAN
Időutazást tehetünk egy, a szocializmus eszméi által 
még elzárt világban.
A Karibi-térség legnagyobb szigete nem csak ho-
mokos tengerpartjairól, de számtalan műemlékéről, 
koloniális, ragyogó építészeti stílusban épült váro-
sairól híres. A salsa szülőhazája, a ritmusos zene, 
tánc, ének otthona, egy hely, ahol bárki, bárhol 
táncra perdülhet, dalra fakadhat…
Világhírű a szivar, a rum, a hangulat!
Mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi spe-
cialitásokat, a tenger gyümölcseiből készült ízletes 
ételeket. Kuba híres a koktéljairól, mint például a 
mojito vagy a daiquiri, melynek legfőbb összetevő-
je a rum.
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ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT A 
DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN

Hispaniola szigetének mintegy kétharmad részén el terülő országot északon 
az Atlanti-óceán, délen a meleg vizű, azúrkék Karib-tenger határolja.
A partok mentén épült szállodák mindegyike all inclusive, így a helyszíni költ-
ségek előre kalkulálása az ajándékokra, esetleg kirándulásokra korlátozódik.
Kényeztessék magukat a fehér homokos partok kristálytiszta vízében, kókusz-
pálmák árnyékában, fedezzék fel a sziget lenyűgöző trópusi vegetációját!
Próbálják ki az egzotikus ételek, ízek széles skáláját, táncoljanak egyet a híres 
merengue fülbemászó dallamára.... s a nap végén sétáljanak egyet a csillagok 
alatt a meleg trópusi éjszakában! Felejthetetlen élményekben lesz részük!
 

A minden igényt kielégítő luxus szál-
loda ideális választás a romantikát ke-
reső párok részére. A szálloda csoda-
szép fehér homokos parton terül el, 
kertje pálmafákkal övezett gyönyörű 
trópusi park.

Tengerparti esküvői csomag 
530.000 Ft/pár ártól.

7 éjszaka már 1.300.000 Ft/pár ártól. Rész-
vételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülő-
téri illeték, szállás és all inclusive ellátás, 
transzferek. Külön fizetendő: biztosítások.

GRAN PALLADIUM PUNTA CANA RESORT *****
PUNTA CANA 
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CORAL TOURS – Utazás az életünk …
1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23.
36 (1) 412-1212
E-mail: naszut [@] coraltours.hu; 
Adószám: 13710091-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-869212
MKEH regisztrációs szám: U-000733
Bankszámla száma: 11100104-13710091-0100003
Számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt.
Vagyoni biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
A Coral Tours a Magyar Utazási Iordák Szövetségének (MUISZ) tagja.

SANDALS SZÁLLODALÁNC
EXKLUZÍV HIVATALOS ÉRTÉKESÍTÉS

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 ten-
gerpartjain: Antigua, Bahama-szigetek, Barbados, Grenada, Jamaika, St. Lucia.

Tengerparti esküvői csomag INGYENES, csak a hivatalos költségek fizeten-
dők a helyszínen. Részletek a www.eskuvokulfoldon.hu weboldalunkon vagy 
irodánkban.

Tengerparti esküvői csomag INGYENES

7 éjszaka már 1.600.000 Ft / pár ártól. Részvételi díj tartal-
mazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és all inclusi-
ve ellátás, transzferek. Külön fizetendő: biztosítások.

Az Általános szerződési feltételeink, az Utazási csomag tájékoztatónk 
és az Adatkezelési tájékoztatónk megtalálhatók a weboldalunkon 
(www.coraltours.hu) és az irodában.

ESKÜVŐ ÉS NÁSZÚT A KARIB-TÉRSÉGBEN, A SANDALS SZÁLLODÁKBAN
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UTASAINK ÉLMÉNYBESZÁMOLÓIBÓL:

„Csodás élmény volt az utazás és az es-
küvőnk is mindannyiunknak.”

Adrienn, József és Bence,  
Seychelle-szigetek

„Fantasztikus élményekkel tértünk haza, minden 
csodálatos volt, felejthetetlen, életre szóló él-
mény. Köszönjük nagyon Ági a szervezést!”

Dóra és István, Kuba

„A ciprusi utazásunk és esküvőnk felülmúlta az elő-
zetes elképzeléseinket, sokkal szebb volt minden, 
mint vártuk. A menyasszonyi csokor is pont olyan 
lett, mint amilyennek megálmodtam.”

Barbara és Zoltán, Ciprus



Az Emirates Turistaosztályú ajánlatairól és további szolgáltatásairól érdeklődjön a Coral Tours értékesítőjénél!


