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CÔTE D'AZUR 

ÜDÜLŐHELYEK
NIZZA
A Côte d'Azur fővárosa, az elegáns és stílusos Nizza híres nap-
sütéses időjárásáról és klímájáról. Időszámításunk előtt 350-ben 
alapították görög telepesek. A város rengeteg jeles művésznek ad 
és adott otthont, Marc Chagall vagy Henri Matisse munkásságá-
nak kiemelkedő évei is Nizzához köthetők. Az Óváros, a virágpi-
ac (Cours Saleya), az Anges-öböl mentén húzódó Promenade des 
Anglais sétánya, a pazar múzeumok, és a számos jeles rendez-

A XVIII. század angol arisztokratái gyakran meséltek egy varázs-
latos helyről, ahol soha nincsen tél, örökös napsütés és azúrkék 
víz várja az utazókat. Pompájából mit sem vesztett az idők során 
a Földközi-tenger eme 120 km hosszú, Marseille-től Mentonig hú-
zódó szakasza, amelyből 40 kilométer strand. A gyönyörű plázso-
kon kívül látnivalókban is bővelkedik a Riviéra varázslatos vidéke: 
domboldalakba ékelődő, bájos kis falvak, mesélő középkori várak, 
illatos piacok, színes fesztiválok, közel 100 múzeum vár itt az uta-
zóra. Az ínyencek számára éttermek sokasága kínálja a francia 
konyha remekeit és a világhírű francia borokat.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosí-
tás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: az utazás költsége, a helyszínen fizetendő egyéb költségek (pl. az üdülőhelyi díj).

vény – köztük a Carnaval de Nice és a Nice Jazz Fesztivál - felejt-
hetetlen időtöltést ígérnek.

CANNES
Cannes a Côte d'Azur „sztár" városa, legnevesebb eseménye az im-
már kétszáz éve megrendezésre kerülő Nemzetközi Filmfesztivál. 
A "Le Suquet" dombja Cannes bölcsője, itt van az óváros és az alat-
ta elterülő Vieux Port kikötője. A Rue Meynadier sétálóutcáján a 
francia ínyencségeket kínáló üzletek legjava található, a Croiset-
te sétányán a Carlton, a Martinez, a Majestic luxuspalotái sora-
koznak. Különleges természeti látnivalók az öböllel szemben lévő 
Lérins-szigetek. A múzeumok mellett a kaszinók, golfpályák, stran-
dok és elegáns üzletek garantálják a stílusos nyaralás élményét.

VILLENEUVE-LOUBET
10 km-re Nizzától és 20 km-re Cannes-tól található a 4 km hosszú 
strandszakasszal rendelkező, kanyargós utcáival, virágoktól pompá-
zó, pasztellszínű házaival bájos középkori kisváros. Érdemes elláto-
gatni a XIII. századi kastélyba, a 33 méter magas kilátótoronyba, a 
St. Marc templomba vagy a Naturel des Loup parkba. Itt született 
1846-ban George Auguste Escoiffer világhírű francia szakács, töb-
bek között a Pêche Melba megalkotója. Szülőházában található a 
Konyhaművészetek Múzeuma.

SAINT-TROPEZ
A legendás Saint-Tropez városát a „Riviéra csillogó ékkövének” 
is nevezik. Az egykor aprócska halászfalu a világ egyik legszebb 
strandjával büszkélkedik. Az 1960-as években tett szert világhír-
re, miután Brigitte Bardot itt vásárolt magának villát, és Louis de 
Funes is itt forgatta csendőr-filmjeit. A város felett emelkedő Ci-
tadella a XVII. században épült és városvédelmi célokat szolgált, a 
De la Motte kastély pedig komolyzenei koncerteknek ad otthont.

SAINT-MAXIME
A Sainte Tropez-i öböl túloldalán, Cannes irányában fekszik a festői 
Saint-Maxime, amely jacht-kikötőjével, bájos utcácskáival, parti sé-
tányával vonzó úti cél. Jean de Brunhoff francia meseíró, Babar kita-
lálója is itt élt, az egyik plázs – La Plage des Eléphants – róla kapta a 
nevét. Ragyogó, kék tenger és sekély, homokos tengerpart várja itt a 
nap szerelmeseit.

°C °C °C óra nap

május 21 12 17 9 8

június 26 16 19 10 9

július 28 18 23 12 10

augusztus 28 18 24 11 9

szeptember 25 16 22 9 8

október 22 12 18 7 9

Közlekedés: egyénileg. 
2016. márciusától a Wizz Air 
közvetlen járataival is el le-
het jutni Budapestről Nizzá-
ba, vagy menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállás-
sal. További információról 
és a jegyárakról érdeklődjék 
irodáinkban.
Beutazási szabályok: ma-

gyar állampolgároknak nem szükséges vízum, kártya formátumú ér-
vényes személyazonossági igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet belép-
ni. Külföldi állampolgárok csak a megfelelő utazási dokumentumok 
birtokában utazhatnak, melyek beszerzéséről saját maguknak kell 
gondoskodniuk. Ezek hiányából eredő károkért az OTP Travel nem 
vállal felelősséget és a felmerülő többletköltségek az utast terhelik. 

Fontos: Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő, melynek mértéke az adott szálláshelynél van feltüntetve.
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Villeneuve Loubet HOTEL BAHIA 

Szálloda: az egy hektárnyi, fákkal szegélyezett zöld területen 
fekvő hotel mindössze néhány perces sétára található a tenger-
parttól. A hotelben recepció, kültéri úszómedence, internetcsat-
lakozási lehetőség (3 Euro/tartózkodás), bár, étterem és parkoló 
áll a vendégek rendelkezésére. A Hotel Bahia engedélyezi a kis-
testű háziállatok bevitelét.
Szobák: a 48 szobás szállodában, minden szoba légkondicioná-
lóval, LCD televízióval, telefonnal, minibárral és fürdőszobával 
rendelkezik.
Ellátás: reggeli. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 18., 

aug. 28. – okt. 20.
jún. 19. – júl. 30. júl. 31. – aug. 27.

Kétágyas szobában 14 000 17 000 22 000 

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 5 000 6 000 7 000 

Kétágyas balkonos szobában 16 000 22 000 23 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 5 000 7 000 8 000

Félpanzió felára: 9 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma júl. 31. – aug. 27. között: 3 éjszaka. Az üdülőhelyi díj a helyszínen 
fizetendő: kb. 1,1 Euro/fő/éjszaka.

Cannes HOTEL DES ORANGERS 

Szálloda: a hotel Cannes óvárosában fekszik, 200 méterre a belvá-
rostól illetve 350 méterre a tengerparttól és a kikötőtől. A szállo-
dában külső medence, napozóterasz napozószékekkel, bár, étterem, 
reggeliző terem, ingyenes internetcsatlakozási lehetőség és parkoló 
szolgálja a vendégek kényelmét. Kistestű állatok bevihetőek.
Szobák: a provencei stílusban berendezett fürdőszobás szobák lég-
kondicionáltak. Mindegyikben telefon, televízió, széf, internetcsatla-
kozási lehetőség, fürdőkád vagy zuhanyozó és hajszárító található.
Ellátás: reggeli.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel máj. 1-31.
jún. 1. – júl. 2., 

szept. 4. – okt. 31.
júl. 3. - szept. 3.

Kétágyas szobában 16 000 19 000 23 000 

Felnőtt pótágyon 13 000 16 000 19 000 

Gyermek pótágyon (5–12 éves) 8 000 10 000 12 000

Egyágyas szobában 26 000 32 000 39 000

Minimum éjszakák száma júl. 30. – aug. 19. között: 7 éjszaka. Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: 1,20 Euro/fő/éjszaka.
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Cannes HOTEL BELLE PLAGE BROUGHAM 

Szálloda: a négycsillagos hotel Cannes óvárosának lábánál fek-
szik, csupán egy rövid sétára a városközponttól és a Fesztiválpa-
lotától. A 48 szobás légkondicionált hotelben recepció, WiFi, bár, 
reggeliző terem, lift, a tetőn napozóterasz medencével és napo-
zóágyakkal szolgálja a vendégek kényelmét. A homokos strand 
mindössze 50 méterre található a hoteltől. Térítés ellenében par-
kolási lehetőség is biztosított a saját garázsban vagy a hotel előtti 
nyilvános parkolóban. A környéken több kikapcsolódási lehetőség 

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 30., 

okt. 1–14.
júl. 1–31., 

szept. 1–30.
aug. 1–31.

Classique kétágyas szobában 20 000 24 000 29 000 

Classique egyágyas szobában 39 000 47 000 54 000

Superior kétágyas szobában 25 000 32 000 39 000

Minimum éjszakák száma aug. 1-31. között: 3 éjszaka. Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: 1,60 Euro/fő/éjszaka. Parkolás: 18 Euro/
éjszaka. Kisállat bevitele: 8 Euro/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel máj. 1. – okt. 8. okt. 9–31.

Classique kétágyas szobában 33 000 27 000 

Felnőtt pótágyon 17 000 12 000 

Deluxe kétágyas szobában 37 000 30 000 

Felnőtt pótágyon 20 000 14 000

Deluxe egyágyas szobában 70 000 59 000

Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: 2,25 Euro/fő/éjszaka.

Nizza HOTEL ELLINGTON 

Szálloda: a tradicionális nizzai épületben kialakított szálloda a 
város szívében található, mindössze 400 méterre a strandtól, a 
környező bároktól, éttermektől és 10 perc sétára az Acropolistól, 
valamint az óvárostól.  A 110 nemrégiben felújított szobával ren-
delkező hotelben, recepció, bár, reggeliző terem, lift és egy bel-
ső kert biztosítja a teljes kikapcsolódást. Térítés ellenében parko-
lási lehetőség áll rendelkezésre a közeli parkolóban. A környéken 
golf pálya (25 km), valamint bicikli (100 m) és robogó (500 m) bér-

is várja a szórakozni vágyókat, mint a közelben található wellness 
központ (500 m), biciklis és vitorlás centrum, asztali tenisz (100 m), 
teniszpályák (1 km) és egy golf pálya (6 km). Kisállat felár ellené-
ben bevihető.
Szobák: a fürdőszobás, légkondicionált szobák síkképernyős te-
levízióval, telefonnal, WiFi-vel, minibárral, széffel és hajszárító-
val felszereltek.
Ellátás: büféreggeli.

lési lehetőség áll a kikapcsolódni vágyó vendégek rendelkezésére. 
Kis állat engedélyezett (10 Euro/éjszaka).
Classique szoba: a fürdőszobával felszerelt légkondicionált szobák-
ban ingyenes WiFi, minibár, széf, hajszárító, síkképernyős televízió és 
telefon található.
Deluxe szoba: azonos felszereltségű, mint a classique szoba, fürdő-
köpennyel kiegészítve.
Ellátás: reggeli.
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Juan Les Pins AC MARRIOTT AMBASSADEUR JUAN LES PINS 

Szálloda: az Antibes városközpontjától 2 km-re fekvő ötcsillagos 
szálloda 200 méterre található a strandtól és 50 méterre Juan 
Les Pins belvárosától, ahol számos étterem, bár és ajándéküzlet 
vár a nyüzsgést kedvelőkre. A hatemeletes hotelben kültéri és fe-
dett úszómedence található napernyőkkel és napágyakkal, me-
lyek a főszezonban fizetés ellenében vehetők igénybe. A wellness 
központ edzőteremmel és szaunával felszerelt, masszázskezelé-
sek pedig térítés ellenében kérhetők. A szálloda privát strandján 
napernyők és napágyak, valamint mediterrán ételeket kínáló ét-
terem áll a vendégek rendelkezésére. Mindezeken felül internet-

St. Maxime HOTEL LES JARDINS DE ST. MAXIME 

Szálloda: a háromcsillagos szálloda a Földközi-tenger partján, a Saint 
Tropez-öbölben található, 300 méterre a finom homokos strandtól 
és kb. 1 km-re St. Maxime belvárosától. Az amfiteátrum alakú szállo-
da murvafürttel, narancsfával és pálmafával szegélyezett kertjében 
úszómedence, napágyak és napernyők (térítésmentesen) nyújtanak 
lehetőséget a kikapcsolódásra. Ezen felül recepció, bár, étterem, in-

gyenes parkolási lehetőség, edzőterem, kinti és fedett medence, tö-
rökfürdő szolgálja a vendégek kényelmét.
Szobák: a fürdőszobás, légkondicionált szobák telefonnal, televí-
zióval, internetcsatlakozási lehetőséggel, fürdőkáddal és hajszá-
rítóval felszereltek.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanziós ellátás kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 24., 
szept. 4. – okt. 8.

jún. 25. – szept. 3. okt. 9–31.

Superior, hegyre néző szobában 24 000 33 000 20 000 

Superior kétágyas medencére néző szobában 29 000 39 000 24 000 

Felnőtt pótágyon 18 000 18 000 18 000

Gyermek (3-12 éves) pótágyon 16 000 16 000 16 000

Félpanzió felára: 12 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma jún. 24. – szept. 3. között: 3 éjszaka. Az üdülőhelyi díj a helyszínen 
fizetendő: 1,10 Euro/fő/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–10., máj. 23. – jún. 18., 

jún. 25. – júl. 5., aug. 24. – szept. 24.
máj. 11–22., 
jún. 19–24.

júl. 6. – aug. 23.
szept. 25. – 

okt. 30.

Standard kétágyas városra néző szobában 35 000 56 000 52 000 29 000 

Kétágyas lakosztályban 52 000 69 000 104 000 42 000

Félpanziós felára: 19 000 Ft/fő/éjszaka. Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

csatlakozási lehetőség, bár, éttermek, mélygarázs és pénzváltás 
szolgálja a vendégek kényelmét.
Standard szobák: a kétágyas, balkonos szobák egyénileg szabá-
lyozható légkondicionálóval, síkképernyős televízióval, telefonnal, 
széffel, kávé- és teafőzővel, minibárral és internetcsatlakozási le-
hetőséggel felszereltek. A fürdőszobákban hajszárító, mosdó és für-
dőköpeny található. 
Lakosztályok: felszereltségük megegyezik a standard szobáké-
val, azonban nagyobb alapterülettel rendelkeznek.
Ellátás: reggeli. Felár fizetése ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
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KORZIKA

ÜDÜLŐHELYEK
AJACCIO
A sziget fővárosa – Ajaccio – egyben Dél-Korzika tartomány székhe-
lye is. Az óvárosban található a Napóleon Múzeum, a Fesch Múze-
um, a XVI. századi Fellegvár, a Katedrális és a Kongresszusi Palota. A 
mediterrán hangulat, a francia konyha remekeit kínáló éttermek, a 
strandok és a számos szórakozóhely vonzza az idelátogatókat.

PORTO VECCHIO
Festői öbölben, Bastiától 140 km-re fekszik Porto Vecchio városa. A 

Korzika, melyet a végletek szigetének is neveznek a Földközi-ten-
ger negyedik legnagyobb szigete. A kultúrát, kikapcsolódást és ki-
rándulásokat kedvelő turisták is megtalálhatják a számukra leg-
kedvezőbb programokat. A hosszú, homokos tengerpartok, festői 
öblök és a kristálytiszta víz igazi paradicsomi környezetet teremt. 
A déli, valamint a keleti partszakaszon találhatóak a homokos 
strandok, míg a sziget nyugati részére a kisebb öblök és a sziklás 
partszakaszok jellemzőek. 

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbizto-
sítás, útlemondási biztosítás. A részvételi díjon felül fizetendő: az utazás költsége, a helyszínen fizetendő egyéb költségek (pl. az üdülőhe-
lyi díj), amely az adott szálláshelynél van feltüntetve.

turistákat finom homokos tengerpartok, az Ospedale-hegy fenyő-
erdeje, a Saint Jean-Baptiste templom és a Santa Cruci kápolna vár-
ja. Korzika legszebb strandjai a közeli öblökben találhatóak, mint 
Rondinaria, Palombaggia és Santa Giulia. 

SAINT FLORENT
Egy természetes öbölből kiemelkedő hegyfokon található Saint 
Florent festői városa, melyet éghajlata és a közeli szép partsza-
kaszok tesznek népszerű üdülőhellyé. Mint sok más korzikai vá-
rosban, Saint Florentben is található genovai időkből fennmaradt 
fellegvár. Ezen felül érdemes felkeresni a Santa Maria Assunta 
székesegyházat, mely a sziget legfontosabb román kori műemlé-
ke és a Nebbio katedrálist is.

BASTIA
Korzika északi részén fekszik a Franciaország kulturális és történel-
mi városa címet viselő Bastia. Az „öreg kikötő” korábban csak a halá-
szok kedvelt helye volt, mára azonban lenyűgöző látványt nyújtanak 
az itt sorakozó vitorlások és jachtok. Érdemes reggelente kilátogat-
ni a nyüzsgő halpiacra is. A Place St. Nicholas a város főtere, melyet 
pálmafák és platánok szegélyeznek.

ILE ROUSSE
A város a tengerből kiemelkedő vörös szikláról kapta nevét. Ile Rous-
se-t Pasquale Paoli alapította a XVIII. században. Mellszobra a város 
főterén, a kávéházakkal és hangulatos éttermekkel körülvett Place 
Paolin található.

°C °C °C óra nap

május 21 10 16 10 7

június 25 14 19 11 8

július 27 16 22 13 9

augusztus 28 16 23 12 8

szeptember 26 15 22 10 7

október 22 11 20 9 8

Közlekedés: egyénileg. Ajac-
cio, Bastia, Figari repülőtere-
ire Budapestről menetrend 
szerinti repülőjáratokkal, át-
szállással lehet eljutni. To-
vábbi információról és a 
jegyárakról érdeklődjék iro-
dáinkban.
Beutazási szabályok: ma-

gyar állampolgároknak nem szükséges vízum, kártya formátumú ér-
vényes személyazonossági igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet belép-
ni. Külföldi állampolgárok csak a megfelelő utazási dokumentumok 
birtokában utazhatnak, melyek beszerzéséről saját maguknak kell 
gondoskodniuk. Ezek hiányából eredő károkért az OTP Travel nem 
vállal felelősséget és a felmerülő többletköltségek az utast terhelik. 

Fontos: Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő, melynek mértéke az adott szálláshelynél van feltüntetve.
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Ile Rousse BEST WESTERN HOTEL SANTA MARIA 

Szálloda: a háromcsillagos szálloda közvetlenül a tengerparton, a 
Vörös szigettel szemben található, melynek platánokkal szegély-
zett főtere és zöld vizű strandja vonzza a látogatókat. A hotelben 
internetcsatlakozási lehetőség, étterem, bár, kültéri úszómedence, 
napozóterasz napernyőkkel és napágyakkal, jacuzzi, parkoló és pri-
vát strand szolgálja a vendégek kényelmét.
Standard szobák: a kétágyas szobák légkondicionáltak, műholdas 

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–21., 

szept. 18. – okt. 8.
máj. 22. – júl. 2., 

aug. 28. – szept. 17. júl. 3. – aug. 27.

Standard kétágyas szobában 28 000 38 000 39 000

Standard egyágyas szobában 49 000 68 000 73 000

Classique kétágyas szobában 32 000 42 000 44 000

Classique egyágyas szobában 58 000 74 000 82 000

Felnőtt pótágyon 29 000 29 000 29 000

Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő: 1,43 Euro/fő/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–27., 

szept. 24. – okt. 31.
máj. 28. – júl. 8., 

aug. 27. – szept. 23. júl. 9. – aug. 5. aug. 6–26.

Deluxe kétágyas szobában 54 000 64 000 77 000 89 000

Felnőtt pótágyon 47 000 47 000 47 000 47 000

Az üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

televízióval, telefonnal, minibárral, széffel és bútorozott balkonnal 
rendelkeznek. A fürdőszobában zuhanyozó vagy fürdőkád, mosdó 
és hajszárító található.
Classique szobák: felszereltsége megegyezik a standard szobáké-
val, azzal a különbséggel, hogy ennek a szobatípusnak nagyobb az 
alapterülete.
Ellátás: reggeli.

Saint Florent HOTEL LOREDANA 

Szálloda: a négycsillagos szálloda Saint Florent halászfalujá-
ban, egy gyönyörű öbölben fekszik, kb 20 km-re Bastia repülőte-
rétől. A falu legforgalmasabb és egyben központi tere a Place des 
Portes, amely lenyűgöző kilátást biztosít az óvárosra. A citadel-
la és a jachtkikötő sétatávolságra található. A hotelben recepció, 
bár, szobaszerviz, reggeliző terem, belső fűtött medence és kül-
téri, feszített víztükrű úszómedence, hammam, masszázskezelé-

sek, parkolási lehetőség és konferenciatermek állnak a vendégek 
rendelkezésére. 
Deluxe szobák: a kb. 33 m2 alapterületű légkondicionált szobák te-
levízióval, DVD-lejátszóval, telefonnal, minibárral, széffel és inter-
netcsatlakozási lehetőséggel rendelkeznek. A fürdőszobában zuha-
nyozó és fürdőkád, mosdó, valamint hajszárító található.
Ellátás: reggeli.
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Borgo/Bastia HOTEL ISOLA 

Szálloda: a háromcsillagos szálloda a Chiurlinu természetvédelmi 
területen található, közel a finom homokú tengerparthoz és 13 km-
re Bastia városától. A 70 vendégszobával rendelkező szállodában ét-
terem, bár, konferenciaterem, parkolási lehetőség és úszómedence 

található napernyőkkel és napozóágyakkal.
Standard szobák: a kétágyas, fürdőszobás szobák légkondicionálóval, 
balkonnal, műholdas televízióval és telefonnal felszereltek.
Ellátás: reggeli.

Porto Vecchio HOTEL PINARELLO 

Szálloda: a négycsillagos szálloda Korzika déli részén, a Pinarel-
lo-öbölben helyezkedik el, 40 km-re Figari repülőterétől és 20 km-re 
Porto Vecchio városától. A hotelben étterem, bár, konferenciaterem, 
wellness központ hammammal és masszázskezelésekkel, edzőte-
rem és parkolási lehetőség szolgálja a vendégek kényelmét. A ten-
gerparton napernyők és napozóágyak, valamint vízi sportolási lehe-
tőségek állnak rendelkezésre.

Standard szobák: a 20 m2-es kétágyas, légkondicionált szobák-
ban televízió, telefon, széf és minibár található. A fürdőszobák 
zuhanyzóval, mosdóval és hajszárítóval felszereltek. A szobákhoz 
balkon tartozik.
Ellátás: reggeli. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 30., 

szept. 1–30. júl. 1. – aug. 31. okt. 1–31.

Kétágyas szobában 28 000 35 000 26 000

Felnőtt pótágyon 23 000 23 000 23 000

Egyágyas szobában 39 000 47 000 38 000

Az ár az üdülőhelyi díjat tartalmazza.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1–27., 

szept. 17. – okt. 8.
máj. 28. – jún. 16., 

szept. 1–16.
jún. 17. – júl. 14., 

aug. 26–31. júl. 15. – aug. 25.

Kétágyas szobában 63 000 70 000 92 000 99 000

Egyágyas szobában 110 000 124 000 150 000 162 000

Gyermek (0-15 éves) pótágyon 33 000 33 000 33 000 33 000

Félpanzió felára: 32 000 Ft/felnőtt/éjszaka, 20 000 Ft/gyermek/éjszaka. Júl. 9.- aug. 24. között minimum éjszakák száma: 7 éjszaka, 
júl. 1-8. és aug. 25-31. között: 4 éjszaka. Az ár az üdülőhelyi díjat  tartalmazza.


