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OLASZORSZÁG
Kedvező adottságai miatt az ország klasszikus úti célja a világ szinte 
valamennyi pontjáról érkező turistának. Napfény, homokos tenger-
part, olasz vendégszeretet, műemlékekben gazdag városok és nem 
utolsósorban a Magyarországról való könnyű elérhetőség teszi ha-
zánkban is rendkívül népszerűvé Olaszországot. A káprázatos művé-
szeti alkotások megtekintése, valamint a fürdőzés mellett a legkü-
lönfélébb sportolási és szórakozási lehetőségre is alkalom nyílik – nem 
utolsósorban érdemes megízlelni az olasz konyha specialitásait.

Beutazási szabályok: magyar állampolgároknak nem szükséges ví-
zum, kártya formátumú érvényes személyazonossági igazolvánnyal 
vagy útlevéllel lehet belépni. Külföldi állampolgárok csak a megfelelő 
utazási dokumentumok birtokában utazhatnak, melyek beszerzésé-
ről saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek hiányából eredő káro-
kért az OTP Travel nem vállal felelősséget és a felmerülő többlet-
költségek az utast terhelik. 
Közlekedés: egyénileg, illetve az adriai tengerparti üdülőhelyek eseté-
ben autóbusszal 2016. jún. 11-től szept. 2-ig minden péntek este indul 
légkondicionált autóbusz és minden szombat este indul vissza (utolsó 
visszaút szeptember 10-én). Az autóbuszon idegenvezető nem utazik. 
Az autóbuszjegy ára oda-vissza útra Lido di Jesolóig: 24 900 Ft/fő. 
Gyermekár 12 éves korig: 14 900 Ft/fő. Konkrét hely lekérése: 3 000 Ft/
fő. Többhetes felár: 5 000 Ft/fő. Vidéki gyűjtő felszállás felára: 8 990 
Ft/fő. A részletekről irodánkban tájékozódhat. Szardíniára a Wizza-
ir közvetlen járatai közlekednek Algheróba, vagy menetrend szerinti 
repülőjáratokkal, átszállással Olbiába és Cagliariba lehet eljutni. Szi-
cíliába, Catania városába a Wizzair közvetlen járataival, Palermóba 
menetrend szerinti járatokkal, átszállással lehet eljutni. További in-
formációról és a jegyárakról érdeklődjön irodáinkban

Apartmanok: az apartmanok célszerűen kialakítottak, egyszerű be-
rendezésűek. A kisméretű helyiségek kőpadlósak, az ágyak többnyi-
re sodronyos vaságyak, nagyobb apartmanokban gyakori az emele-
tes ágy. A konyhákban hűtőszekrény (kisméretű mélyhűtővel), sütő 
nélküli gáztűzhely, a legszükségesebb főzőedények és a maximális 
létszámnak megfelelő étkészlet található. A zuhanyozókhoz külön 
zuhanytálca nincs, a meleg vizet többnyire villanybojler szolgáltat-
ja. Ágyneműhuzatról, törlőruháról, törülközőről, tisztítószerekről a 
vendégeknek kell gondoskodniuk. A megadott kötelező takarítási dí-
jak a turnusvégi takarítás költségét fedezik. Érkezéskor letéti díjat, 
úgynevezett kauciót kell fizetni, melyet távozáskor az apartmanok 
ellenőrzése után visszafizetnek.
Szállodák: besorolásukat az olasz kategória szerint tüntetjük fel, 
melyek eltérhetnek a magyarországi normáktól. A közös helyisé-
gek (hall, étterem) általában szépen berendezettek, a szobák sze-
rényebb berendezésűek, kőpadlósak. Az ágyak általában sodronyos 
vaságyak, pótágy elhelyezése esetén a szobák gyakran szűkösek. A 
fürdőszobákban a zuhanyzóhoz külön zuhanytálca nem tartozik. A 
félpanziós ellátás kontinentális reggeliből és menürendszerű va-
csorából áll, az ettől eltérőt külön jelezzük. A főétkezésekhez ital 
nem jár. A kedvezmények csak pótágyon történő elhelyezés ese-
tén biztosíthatóak.
Strandok: a strandok fizetősek, saját napernyő, nyugágy használata 
nem megengedett, ezek a helyszínen bérelhetők. Külön jelezzük, ha 
áraink a strandhasználatot is tartalmazzák (ezekben az esetekben a 
szobákhoz illetve apartmanokhoz 1 napernyő és 2 nyugágy/szék tar-
tozik). A strandok és a szállodákhoz, apartmanokhoz tartozó úszó-
medencék június elejétől szeptember elejéig üzemelnek. Az úszóme-
dencék többségében úszósapka használata kötelező.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 7 éjszakai szállás, Szardínián és Szicílán 1 éjszakai szállás, a megrendelt ellátás, 
baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (kivéve az apartmanok esetében), útlemondási biztosítás. 

Fontos: Olaszország szinte valamennyi városában üdülőhelyi díj fizetendő. Mértéke tartománytól illetve a szálláshely kategóriájától 
függően 1-2 Euro/fő/éjszaka. Ezen üdülőhelyi díjakat áraink nem tartalmazzák, ezek a helyszínen fizetendők.

°C °C °C óra nap

május 22 12 18 7 9

június 27 19 20 7 10

július 30 20 23 9 9

augusztus 31 21 23 8 9

szeptember 26 17 21 7 7

október 22 13 20 6 6
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LIGUR TENGERPART 
Olaszország egyik legszebb partszakasza La Speziától a francia határig húzódik. A hegyekkel övezett területen az enyhe klímának köszön-
hetően az utakat datolyapálmák szegélyezik, a kertekben szubtrópusi növények nyílnak. Keskeny tengerpartja igen változatos, néhol homo-
kos vagy apró kavicsos, máshol hirtelen mélyülő, meredek, kis öblökkel tarkított. Kedvelt üdülőhelyei a mintegy 4 km hosszú, homokos ten-
gerparttal büszkélkedő Alassio, a homokos, apró kavicsos strandú Pietra Ligure vagy Diano Marina. Érdemes felkeresni a festői óvárossal 
rendelkező San Remót vagy kirándulást tenni a francia Riviéra híres üdülőhelyeire, Nizzába, Monacóba és Cannesba. 

ÉSZAK-ADRIA
Széles, finom homokos tengerpart, lassan mélyülő víz és nem utolsó sorban a Magyarországhoz való közelsége miatt üdülőhelyei főleg gyer-
mekes családok körében népszerűek. Lido di Jesolo, az egyik legnépszerűbb fürdőhely mintegy 15 km hosszú homokos stranddal, és az Aqua-
landia, vízi vidámparkkal, a píneafenyőkkel övezett Bibione, családias hangulattal várja az idelátogatókat. Caorle óvárosa szűk utcácskáival, 
színes házaival az Adria igazi gyöngyszeme. Üdülőhelyei ideális kiindulópontok a látnivalókban gazdag Velence, Padova meglátogatásához is.  

SZARDÍNIA 

A természeti szépségekben gazdag sziget Európa egyik legérintetlenebb területei közé tartozik. Nemzeti parkjaiban egzotikus növények 
(eukaliptusz, mirtusz) és állatok (flamingó, törpe vadló), a sziget belső kopár, hegyes-dombos vidékén pedig több ezer éves, kövekből épített 
házak és erődítmények az úgynevezett „nuraghe-ék”, valamint számos római kori maradvány található. A sziget észak-nyugati részén fek-
vő Alghero, gyönyörű homokos strandjaival az egyik legkedveltebb üdülőhely. A Szardínia észak-keleti partvidékén húzódó Costa Smeralda 
valószínűtlenül tiszta, smaragdzöld színű tengervize után kapta nevét. Elegáns üdülőhelyei Porto Cervo és Baia Sardinia. A Cagliaritól 35 km-
re délre fekvő, finom homokos, dűnékkel szabdalt strandokkal rendelkező üdülőhelyek: Pula, Santa Margherita de Pula,  Marina di Capitana, 
Costa Rei, ahol éttermek, üzletek, szórakozóhelyek várják a turistákat. A szállodák és a városok közötti távolságok miatt a kényelmes köz-
lekedés érdekében autóbérlés ajánlott! 

SZICÍLIA
Dél-Európa egyik legromantikusabb vidéke, a háromszög alakú Szicília szigete különleges úti cél. Történelme több ezer éves múltra tekint 
vissza, amely során hódító népek, görögök, rómaiak, normannok, arabok, spanyolok hagyták kezük nyomait a szigeten. Erről tanúskodnak az 
antik városok: Agrigento, Segesta vagy Selinunte romjai, Taormina és Siracusa színháza, a lenyűgöző mozaikokkal díszített cefalúi és Mon-
reale-i katedrális, valamint a várak, erődítmények és vízvezetékek. A 3300 méter magas Etna, a környező szigetecskék pöfögő vulkánjai és 
a csodálatos tengerpart a természeti szépségeinek tárházát gazdagítják. Taormina festői, hegyoldalba ékelt városkája mellett a környező 
tengerparti üdülővárosok: Letojanni, Giardini Naxos kellemes kikapcsolódást ígérnek. A Palermótól 60 km-re lévő Cefalú középkori halász-
falva arany homokos partjával páratlan úti cél. A látnivalók mellett érdemes időt szentelni a helyi gasztronómiának is: a tengeri finomságok 
és a tésztaféleségek mellett a mandulás édességek és az igazi, aromás espresso kihagyhatatlan kóstolnivalók.

ÜDÜLŐHELYEK
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Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
reggelivel

máj. 14., 21., 28., 
jún. 4., szept. 10.

jún. 11., 18., 25., 
aug. 27., szept. 3. 

júl. 2., 9., 16., 23., 30., 
aug. 20.

aug. 6., 13.

Kétágyas szobában 99 000 112 000 133 000 143 000
Felnőtt pótágyon 79 000 89 000 108 000 116 000
Gyermek (2-12 éves) pótágyon 53 000 59 000 69 000 75 000
Egyágyas szobában 128 000 143 000 164 000 174 000
Félpanzió felára: felnőtt 11 200 Ft/fő/7 vacsora, gyermek (2-12 éves korig): 5 600 Ft/fő/7 vacsora. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/apartman/ 
7 éjszaka önellátással

máj. 14., 21., 
szept. 10.

máj. 28., jún. 4.,  
szept. 3. 

jún. 11., 18., 
aug. 27. 

jún. 25., 
júl. 2., 9., 16., 23., 30.,

aug. 20. 
aug. 6., 13. 

„A3” típusú stúdió 97 000 143 000 179 000 225 000 277 000
„B4” típusú apartman 127 000 155 000 217 000 273 000 354 000
Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Légkondicionálás felár ellenében (kb. 8 Euro/éjszaka) kérhető. Kaució: 100 Euro/apartman.

Liguria/ Alassio HOTEL GARDEN 

Liguria/Pietra Ligure RESIDENCE STELLA MARIS 

Szálloda: a tengertől kb. 400 méterre, az üdülőhely központjától 
kb. 600 m-re, egy csendes negyedben található a 90 szobás, há-
romcsillagos szálloda. A két épületből álló hotelben lift, hall bár-
ral, reggelizőterem, légkondicionált étterem, úszómedence (12 × 
6 méteres) nyugágyakkal áll a vendégek rendelkezésére. Parkolá-
si lehetőség a környező utcákban van, vagy korlátozottan, előze-

Apartmanház: a közvetlenül a tengerparton, az üdülőhely központ-
jában, a vasúti pályaudvartól kb. 1 km-re fekvő ház saját stranddal és 
recepcióval rendelkezik. A többszintes épületben két lift, önkiszolgáló 
étterem, edzőterem, halljában fizetős internethozzáférés áll a vendé-
gek rendelkezésére. Fedett medencéje (12 × 6 m) csak délutánonként, 
15.00 és 18.00 óra között tart nyitva. Parkolási lehetőség a környező 
utcákban van vagy szabad helyek függvényében garázs bérelhető a 
helyszínen (kb. 8 Euro/nap). Mind a 76 apartman tv-vel, telefonnal és 
széffel felszerelt, legtöbbjük csak francia erkéllyel rendelkezik. A júni-

tes foglalással a szálloda saját parkolójában lehetséges (10 Euro/
nap). Széf központilag bérelhető. A közelben teniszpálya (kb. 1,5 km) 
és golfpálya (kb. 15 km) szolgálják az aktív kikapcsolódást.
Szobák: a kétágyas egy pótággyal bővíthető zuhanyozós szobák tv-
vel, telefonnal, és balkonnal felszereltek.
Ellátás: reggeli. Félpanzió (menüválasztásos vacsora) felár ellenében.

us 1. és szeptember 1. közötti időszakban áraink a  strandhasználatot 
(lakásonként két nyugágyat és egy napernyőt ) is tartalmazzák.
„A3” típusú stúdió: kb. 28 m²-es, max. 3 fő elhelyezésére al-
kalmas. Az egy légterű lakásban konyhasarok, kétszemélyes ki-
nyitható ágy és egy pótágy található. 
„B4” típusú apartman: kb. 30 m²-es, max. 4 fő elhelyezésére 
alkalmas. A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható 
ágy, a hálószobában két ágy található.  
Ellátás: önellátás.
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Észak-Adria/ Bibione COMPLEX LA GIUDECCA, LE ZATTERE, S. GIORGIO 
Apartmanház: a közvetlen tengerparti, három apartmanházból ál-
ló komplexum a Lido del Sole negyedben található. A háromemeletes 
épületekben lift üzemel, a földszinten kávézó, ajándékbolt, játékterem 
működik. Úszómedence és la ká son ként egy parkolóhely áll a vendégek 
rendelkezésére. Távozáskor az apartmanokat tisztán, kitakarítva kell át-
adni, ellenkező esetben a kaucióból takarítási díjat vonnak le (45 Euro). A 
kínálatunkban szereplő apartmanok légkondicionáltak.
„A” típusú stúdió: maximum 2 fő elhelyezésére alkalmas. Az egylégterű 

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 
önellátással

máj. 14., szept. 3.
máj. 21., 28., 

jún. 4., 11.     
jún. 18., 
aug. 27. 

jún. 25., 
aug. 20.

júl. 2., 9., 16., 23., 30., 
aug. 6., 13., 20.  

szept.10.

„A” típusú stúdió 124 000 136 000 153 000 184 000 208 000 97 000   
„B” típusú apartman 155 000 169 000 193 000 236 000 259 000 119 000
„C” típusú apartman 174 000 193 000 223 000 266 000 297 000 133 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 40 Euro/apartman, kötelező strandhasználat kb. 57 Euro/hét. Kaució 100 Euro/
apartman. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Bérleti díj/Ft/apartman/7 éjszaka 
önellátással

máj. 14., 
szept. 3., 10.

máj. 21., 28., 
jún. 4., 11., 

aug. 27.  
jún. 18.

Jún. 25., 
júl. 2., 

aug. 20.
Júl. 9.,16., 23.    

Júl. 30., 
aug. 6., 13.

„B” típusú apartman 97 000 149 000 164 000 189 000 216 000 242 000
„C” típusú apartman 123 000 186 000 208 000 226 000 259 000 279 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 40 Euro/„B” apartman/hét, 45 Euro/„C” apartman/hét. Kaució 100 Euro/apartman. 
Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Észak-Adria/ Porto Santa Margherita RESIDENCE CHIMERE 2 
Apartmanház: a hétemeletes épületet a tengertől csak egy par-
ti sétány választja el. Lift, a ház zárt udvarán lakásonként egy par-
kolóhely áll a vendégek rendelkezésére. Távozáskor az apartmano-
kat tisztán, kitakarítva kell átadni, ellenkező esetben kb. 45 Euro/
apartman takarítási díjat vonnak le. Ágyneműhuzat a helyszínen is 
bérelhető 6 Euro/fő/váltás áron. Áraink a strandhasználatot (laká-
sonként egy napernyőt és két nyugágyat) tartalmazzák. A lakások 
biztonsági ajtóval és oldalról tengerre néző balkonnal felszereltek. 
Légkondicionálás felár ellenében előzetesen lekérhető.
„B” típusú apartman: maximum 4 fő részére alkalmas. A nappa-
liban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a hálószobában 
két ágy vagy franciaágy található. A lakáshoz fürdőszoba és bal-
kon tartozik.
„C” típusú apartman: maximum 6 fő részére alkalmas. A nappali-
ban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a két hálószobában 
két-két ágy (ebből az egyik emeletes) található. A lakáshoz fürdő-
szoba és balkon tartozik.
Ellátás: önellátás.

lakásban konyhasarok, két kihúzható ágy, zuhanyozó és balkon található.
„B” típusú apartman: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas. A nappa-
liban konyhasarok, kétszemélyes, kinyitható ágy, a hálószobában két ágy 
vagy franciaágy van. A lakáshoz zuhanyozó és balkon tartozik.
„C” típusú apartman: maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas. Felépíté-
se, felszereltsége megegye zik a „B” típusú apartmanéval, de még egy há-
lószobával rendelkezik. 
Ellátás: önellátás.
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Bérleti díj/Ft/apartman/
7 éjszaka önellátással

máj. 14., 21., 28., 
jún. 4., 11., 

szept. 3.  
jún. 18. 

jún. 25., 
aug. 27. 

júl. 2., 9., 16., 23.,
aug. 20.

júl. 30., 
aug. 6., 13. 

szept. 10.  

„A” típusú stúdió 136 000 153 000 172 000 194 000 206 000 78 000
„B” típusú apartman 172 000 209 000 248 000 279 000 289 000 89 000
„C” típusú apartman 209 000 246 000 285 000 328 000 339 000 107 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 40 Euro/apartman. Strandhasználat kb. 55 Euro/hét (nem kötelező). Kaució 100 
Euro/apartman. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Észak-Adria/ Caorle RESIDENCE PANFILO 
Apartmanház: közvetlenül a tengerparton található, többszintes, 
modern épületben étterem, bár, lift, valamint különböző üzletek áll-
nak a vendégek rendelkezésére. Saját parkolójában apartmanon-
ként egy parkolóhely biztosított. A lakások légkondicionáltak, több-
ségükhöz tengerre néző balkon tartozik. Az apartmanokat tisztán, 
kitakarítva kell átadni, ellenkező esetben a kaucióból takarítási díjat 
vonnak le (kb. 45 Euro/apartman).
„A” típusú stúdió: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas. Az egylég-
terű lakásban konyhasarok és négy ágy van. Az ágyak általában ki-

nyitható kétszemélyesek vagy emeletesek. Az apartmanhoz zuhanyo-
zó és balkon tartozik. 
„B” típusú apartman: maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas. A nap-
paliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a hálószobában 
három ágy található. A lakáshoz zuhanyozó és balkon tartozik. 
„C” típusú apartman: maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas. A nap-
paliban konyhasarok, kétszemélyes kihúzható ágy, a két hálószobá-
ban két-két ágy található. A lakáshoz zuhanyozó és balkon tartozik. 
Ellátás: önellátás. 

Bérleti díj/Ft/apartman/
7 éjszaka önellátással

máj. 14., 21., 28., 
szept. 3.  

jún. 4., 11.,
aug. 27.

jún. 18., 25., 
aug. 20.

júl. 2., 9.,
16., 23.

Júl.30., 
aug. 6., 13.

szept.10.

„A” típusú stúdió 94 000 109 000 152 000 189 000 209 000 59 000
„B” típusú apartman 143 000 157 000 202 000 239 000 274 000 83 000
„C” típusú apartman 169 000 187 000 227 000 287 000 326 000 103 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 45 Euro/„A” stúdió/hét, 50 Euro/„B” apartman/hét, 55 Euro/„C” apartman/hét. 
Kaució 100-300 Euro/apartman. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Észak-Adria/ Lido di Jesolo RESIDENCE BENELUX 
Apartmanház: a tengerparttól kb. 100 méterre, a Piazza Milano kö-
zelében fekszik a négyszintes, liftes épület, kertjében úszómedence 
található. Saját, nyitott parkolójában korlátozott a parkolási lehető-
ség. A lakások tv-vel felszereltek, némelyikhez balkon vagy kis kert-
rész tartozik. Áraink a strandhasználatot (apartmanonként két nyu-
gágy vagy szék és egy napernyő) is tartalmazzák. Az apartmanokat 
tisztán, kitakarítva kell átadni, különben a kaucióból takarítási díjat 
vonnak le (kb. 50 Euro/apartman).
„A” típusú stúdió: maximum 3 fő elhelyezésére alkalmas. Az egylég-
terű, zuhanyozós lakásban konyhasarok és három ágy (kétszemélyes, 
kinyitható vagy emeletes) található.
„B” típusú apartman: maximum 5 fő elhelyezésére alkalmas. A nap-
paliban konyhasarok, kétszemélyes kihúzható ágy, a hálószobában 
három ágy található. A lakáshoz zuhanyozó tartozik. 
„C” típusú apartman: max. 7 fő elhelyezésére alkalmas, tetőtéri la-
kás. A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kihúzható ágy és egy 
különálló ágy, a két hálószobában két-két ágy található. A lakáshoz 
zuhanyozó és nagyméretű balkon tartozik. 
Ellátás: önellátás.
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Bérleti díj/Ft/apartman/
7 éjszaka önellátással

máj. 14., 21., 28., 
szept. 3.  

jún. 4., 11., 
aug. 27.

jún. 18., 25., 
aug. 20.

júl. 2., 9.,
16., 23.

júl. 30., 
aug. 6., 13.

szept. 10.

„A” típusú stúdió 135 000 153 000 192 000 232 000 249 000 83 000
„B” típusú apartman 167 000 177 000 222 000 282 000 309 000 89 000
„C” típusú apartman 199 000 216 000 267 000 326 000 363 000 109 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 45 Euro/„A” stúdió/hét, 50 Euro/„B” apartman/hét, 55 Euro/„C” apartman/hét. 
Kaució: 100-300 Euro/apartman. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Észak-Adria/ Lido di Jesolo RESIDENCE COSTA DEL SOL 

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka 
félpanzióval

máj. 14., 
szept. 10.

máj. 21., 28.,
jún. 4., 11., 18., 

aug. 27.

jún. 25., 
júl. 2., 9., 16., 23., 

aug. 20. 

júl. 30., 
aug. 6., 13.  

szept. 3. 

Kétágyas szobában 89 000 125 000 149 000 168 000 109 000
Felnőtt pótágyon 77 000 107 000 129 000 144 000 94 000
Gyermek (2–12 éves) pótágyon 48 000 66 000 79 000 88 000 58 000
Egyágyas szobában 112 000 147 000 174 000 189 000 132 000

Gyermek szállása 2 éves korig ingyenes, étkezése a helyszínen fizetendő. Légkondicionálás előzetesen kérhető, felára: 20 000 Ft/7 éjszaka/
szoba. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Észak-Adria/ Lido di Jesolo HOTEL BOLIVAR 

Apartmanház: a tengerparttól kb. 50 méterre, a Piazza Torino köze-
lében található a modern apartmanház. Az épületben lift, mosoda és 
portaszolgálat működik. Kertjében úszómedence és gyermekmeden-
ce található napozó ágyakkal. Par ko lási lehetőség az épület nyitott 
parkolójában van. A lakások légkondicionáltak, biztonsági ajtóval, 
széffel és tv-vel felszereltek. Áraink a strandhasználatot (apartma-
nonként két nyugágy vagy szék és egy napernyő) is tartalmazzák. Tá-
vozáskor az apartmanokat tisztán, kitakarítva kell átadni, ellenkező 
esetben kb. 50 Euro/apartman takarítási díjat kell fizetni.
„A” típusú stúdió: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas. Az egy-

légterű lakásban konyhasarok és négy ágy van. Az ágyak kinyitha-
tó kétszemélyesek vagy emeletesek. Az apartmanhoz zuhanyozó és 
balkon tartozik. 
„B” típusú apartman: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas. A nap-
paliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a hálószobában 
két ágy van. A lakáshoz zuhanyozó tartozik. 
„C” típusú apartman: max. 6 fő elhelyezésére alkalmas. A nappaliban 
konyhasarok, kétszemélyes, kinyitható ágy, a két hálószobában két-
két ágy (emeletes is lehet) található. A lakáshoz zuhanyozó tartozik. 
Ellátás: önellátás.

Szálloda: a tengerparttól kb. 100 m-re, a Piazza Nember közelében 
fekvő ötszintes, háromcsillagos hotelben tágas hall, lift, étterem, te-
raszos borozó áll a vendégek rendelkezésére. Úszómedencéje körül 
nyugágyak vehetők igénybe. Saját parkolójában a parkolási lehető-
ség korlátozott. Áraink a strandhasználatot (szobánként két nyu-
gágy vagy szék és egy napernyő) tartalmazzák.

Szobák: a balkonos, kétágyas szobák telefonnal, tv-vel, mini hűtő-
vel, széffel és ventilátorral felszereltek. Igény esetén a szobákban 
két pótágy (emeletes) is elhelyezhető. A szobákhoz kisméretű zuha-
nyozó tartozik. Légkondicionált szobák felár ellenében rendelhetők. 
Az egyágyas szobák nem balkonosak, minihűtővel sem rendelkeznek. 
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és menüválasztásos vacsora).



otptravel.hu54

Szardínia/Alghero RESIDENCE HOTEL EUROPA 

Bérleti díj/Ft/apartman/
1 éjszaka önellátással

máj. 14. – jún. 10.   jún. 11. – júl. 1.  
júl. 2–15.,

szept. 3–16.
júl. 16–22.,

aug. 20. – szept. 2. 
júl. 23. – 

aug. 5.
aug. 6–19.

„B” típusú apartman 16 000 23 000 28 000 37 000 44 000 62 000
„C” típusú apartman 20 000 28 000 33 000 43 000 49 000 69 000
„D” típusú apartman 23 000 31 000 38 000 46 000 53 000 76 000

Helyszíni költségek: víz-, gáz- és villanyfogyasztás 20 Euro/fő/hét. Turnusvégi takarítás díja: 60 Euro/„B” apartman, 65 Euro/„C” apart-
man, 70 Euro/„D” apartman. Kaució: 150 Euro/apartman. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Minimum éjszakák száma: 7 éjszaka. 

Szardínia/Costa Rei PRIVÁT APARTMANOK 

Apartmanház: a háromcsillagos szálláshely Alghero óvárosától kb. 15 
perc sétára, a fehérhomokos Lido strandtól kb. 100 méterre fekszik. 
A családias, modern berendezésű aparthotelben reggeliző terem és 
snack bár áll a vendégek rendelkezésére. A főétkezéseket felszolgá-
ló étterem a szállodától kb. 20 méterre lévő külön épületben üzemel. 
Stúdió: maximum 2 fős. Az egylégterű, maximum 2 fős légkondicio-
nált lakásokban két ágy, konyhasarok, zuhanyozó és balkon van. 
"B" típusú apartman: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas légkon-
dicionált apartman. A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kinyit-
ható ágy, a hálószobában franciaágy vagy két különálló ágy találha-
tó. A lakáshoz zuhanyozó és balkon tartozik.
Ellátás: önellátás. Félpanzió felár ellenében rendelhető.
Szobák: a kétágyas, légkondicionált, zuhanyozós szobák tv-vel, te-
lefonnal, minibárral és széffel felszereltek, balkonnal rendelkeznek. 
Ellátás: kontinentális reggeli. Félpanzió felár ellenében rendelhető.

Apartmanok: a Cagliaritól kb. 60 km-re fekvő hangulatos üdü-
lőhely mintegy tíz km hosszú, finom homokos öböl mentén fek-
szik. Központjában számos étterem, pizzéria várja a vendége-
ket. A gyerekeknek mini vidámpark biztosítja a szórakozást.  
Az egy- illetve kétszintes, szárd stílusban épült magánházak a 
tengertől kb. 300-700 méterre találhatók. Az apartmanok mind-
egyikéhez terasz vagy balkon tartozik. Kis háziállat előzetes be-
jelentésre térítés ellenében bevihető (kb. 25 Euro/hét). Előzetes 
megrendelésre kérhető légkondicionálás (50 Euro/hét), vezeték 
nélküli internet hozzáférés (10 Euro/hét) áron. Ágyneműhuzat a 
helyszínen is bérelhető (10 Euro/fő/hét). 
"B" típusú apartman: maximum 4 fő elhelyezésére alkalmas.  

A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a háló-
szobában franciaágy vagy két különálló ágy található. A lakás-
hoz zuhanyozó és kis terasz vagy balkon tartozik. 
"C" típusú apartman: maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas.  
A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a két 
hálószobában két-két ágy található (az egyik ágy lehet eme-
letes is). A lakáshoz zuhanyozó és terasz vagy balkon tartozik. 
"D" típusú apartman: maximum 8 fő elhelyezésére alkalmas.  
A nappaliban konyhasarok, kétszemélyes kinyitható ágy, a há-
rom hálószobában két-két ágy található (az egyik ágy lehet eme-
letes is). A lakáshoz zuhanyozó és terasz vagy balkon tartozik. 
Ellátás: önellátás.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel máj. 14. – jún. 10.   
jún. 11–24., 

szept. 11–24. 
jún. 25. – júl. 15.,

szept. 4–10. 
júl. 16. – aug. 5.,

aug. 28. – szept. 3. 
aug. 6–27.

Kétágyas szobában 19 000 21 000 23 000 27 000 32 000
Felnőtt pótágyon 13 000 15 000 16 000 19 000 23 000
Gyermek (3–12 éves) pótágyon 9 500 11 000 12 000 14 000 16 000
Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka. Félpanzió a helyszínen igényelhető: kb. 20 Euro/Ft/fő/vacsora áron. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Bérleti díj/Ft/apartman/1 éjszaka önellátással máj. 14. – jún. 10.   
jún. 11–24., 

szept. 11–24. 
jún. 25. – júl. 15.,

szept. 4–10. 
júl. 16. – aug. 5.,

aug. 28. – szept. 3. 
aug. 6–27.

Stúdió 28 000 34 000 37 000 44 000 54 000
„B” típusú apartman 35 000 39 000 43 000 52 000 68 000
Minimum éjszakák száma: 7 éjszaka. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Ágyneműhuzat és törölköző biztosított.
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Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 14. – jún. 18., 

szept. 11–25.  
jún. 19. – júl. 2., 

szept. 4–10. 
júl. 3–30.,

aug. 21. – szept. 3. 
júl. 31. – aug. 20.  

Kétágyas szobában 19 000 22 000 29 000 34 000
Felnőtt pótágyon 15 000 17 000 22 000 25 000
1. gyermek (2–12 éves) pótágyon 700 700 700 700
2. gyermek (2–12 éves) pótágyon 10 000 11 000 15 000 17 000
Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka. Classic szoba felára: 5 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 12 éves korig:  2 500 Ft/fő/éjszaka. Superior  
szoba felára: 12 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 12 éves korig:  6 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára: 7 000 Ft/fő/éjszaka  gyermek 12 éves 
korig: 3 500 Ft/fő/éjszaka. All inclusive ellátás felára 15 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 12 éves korig: 7 500 Ft/fő/éjszaka. Üdülőhelyi díj 
a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka félpanzióval máj. 14. – jún. 17.   jún. 18. – júl. 1., 
szept. 3–16. 

júl. 2. – aug. 5.,
aug. 20. – szept. 2. aug. 6–19.  

Kétágyas szobában 35 000 53 000 61 000 72 000
Felnőtt pótágyon 30 000 45 000 52 000 61 000
Gyermek (2–8 éves) pótágyon 18 000 27 000 31 000 54 000
Gyermek (8–11 éves) pótágyon 27 000 40 000 46 000 36 000
Egyágyas szobában 47 000 67 000 74 000 91 000
Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. 

Szardínia/Marina di Capitana HOTEL SIGHIENTU THALASSO & SPA  superior

Szardínia/Pula HOTEL BAIA DI NORA 

Szálloda: a Cagliari repülőtértől 25 km-re, Quartu Sant’Elena tenger-
partján, egy jachtkikötő mellett található a hangulatos, mediterrán 
stílusú épületekből álló négycsillagos szálloda. Kisméretű, mestersé-
ges, homokkal feltöltött, napernyőkkel és nyugágyakkal felszerelt, 
privát tengerpartja közvetlenül a hotel előtt húzódik (fürdőcipő hasz-
nálata javasolt). 1500 m2-es, édesvizű úszómedencéje gyermekeknek 
elkülönített résszel rendelkezik. A térítés ellenében igénybe vehető, 
2500 m2-es Thalasso & Spa központ tengervizes és holisztikus keze-
lésekkel, masszázzsal, aromaterápiával kényezteti vendégeit. A szál-
lodában tengerre néző étterem svédasztalos kínálattal, grill étterem, 
koktélbár és snack bár várja a vendégeket. A parkoló térítésmente-
sen vehető igénybe a szállóvendégeknek. A közelben városi és távol-
sági autóbuszmegálló található, így könnyű eljutni Cagliari és Quartu 
Santa Elena városokba, valamint Villasimiusba.
Szobák: 220 szobája ízlésesen bútorozott, fürdőszobával, hajszárító-
val, légkondicionálóval, műholdas televízióval, telefonnal és széffel fel-
szerelt. A standard szobák két, három vagy négyágyasak, nem tenger-
re nézőek. A classic típusú szobák oldalról tengerre nézőek és 150-300 
méterre találhatók a tengertől, legfeljebb 4 fő elhelyezésére alkalma-
sak. A kétágyas Superior szobák konyhasarokkal, kávé- és teafőzővel, 
LCD televízióval felszereltek, egy részük felár ellenében tengerre néző. 
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió vagy all inclusive ellátás 
rendelhető.

Szálloda: a közvetlen tengerparti, négycsillagos szálloda Pula köz-
pontjától kb. 1 km-re fekszik. Az egy- illetve kétszintes, szárd stílusú 
épületekből álló, 120 szobás hotel étteremmel, terasszal, kis játszó-
térrel rendelkezik. Ápolt kertjében úszómedence, medencebár, asz-
talitenisz, fitneszterem, térítés ellenében teniszpálya szolgálja az 
aktív kikapcsolódást. A kertből megközelíthető strandján szobán-

ként egy napernyő és két nyugágy igénybe vétele ingyenes. Strand-
törülközőt biztosítanak.
Szobák: a kétágyas, két pótággyal bővíthető légkondicionált szobák 
tv-vel, minibárral, széffel és balkonnal vagy terasszal/kis kerttel fel-
szereltek.
Ellátás: félpanzió (büféreggeli és menüválasztásos vacsora).
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Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 14. – jún. 10., 

jún. 25. – júl. 15., 
szept. 17–30.  

jún. 11–24.,
júl. 16–29.

júl. 30. – szept. 16.

Kétágyas szobában 29 000 27 000 31 000
Felnőtt  vagy gyermek pótágyon 23 000 21 000 25 000
Egyágyas szobában 36 000 34 000 38 000
Minimum éjszakák száma: 7 éjszaka. Balkonos tengerre néző szoba felára: 5 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára 9 000 Ft/fő/éjszaka, 
gyermek 12 éves korig: 7 000 Ft/fő/éjszaka. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 14. – jún. 24., 

szept. 17–30.  
jún. 25. – júl. 22., 

aug. 27. – szept. 16. 
júl. 23. – aug. 5.,

aug. 20–26. 
aug. 6–19. 

Kétágyas szobában 23 000 25 000 30 000 34 000
Felnőtt  pótágyon 19 000 20 000 24 000 28 000
Gyermek (2-11 éves) pótágyon 700 700 700 700
Gyermek (11-15 éves) pótágyon 12 000 13 000 15 000 18 000
Minimum éjszakák száma: 7 éjszaka. Tengerre néző szoba felára: 3 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára 4 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 11 
éves korig: 2 000 Ft/fő/éjszaka. All inclusive ellátás felára 11 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 11 éves korig: 5 500 Ft/fő/éjszaka. Üdülőhelyi díj 
a helyszínen fizetendő. Jún. 25. – júl. 16. között 7=6 akció.

Szicília/Taormina PARC HOTEL ARISTON  superior

Szicília/Taormina – Letojanni HOTEL OLIMPO  superior

Szálloda: festői környezetben, panorámával a Jón tengerre, a gö-
rög-római színháztól mindössze néhány méterre, a gyönyörű Taormina 
központjától sétatávolságra található a négycsillagos szálloda. A ven-
dégek kényelmét úszómedence és napágyak, valamint napernyők szol-
gálják. A kb. 5 km-re lévő strandra a szálloda kedvezményes transz-
fert kínál utasainak. Á la carte étterme a helyi finomságok gazdag 

Szálloda: a Taormina városától 2 km-re délre fekvő Letojanniban, egy 
hegyoldalban, pazar panorámával az öbölre található a három hotelből 
álló épületegyüttes legmagasabban fekvő négycsillagos tagja. Az épü-
letek és Letojanni városa között felvonó közlekedik. A közeli Letojanni/
Mazzeo strandja sétatávolságra van, napernyők és nyugágyak térítés 
ellenében foglalhatók. A szállodakomplexumban wellness center két 
úszómedencével, finn szaunával, fitneszteremmel gondoskodik az ak-
tív pihenésről. Büféétterem és bár, a szomszédos épületben (Antares) 
grill pizzéria és amerikai bár várja vendégeit. Ezen kívül szuvenír bolt, 
konferenciaterem, mosoda, parkoló is a szolgáltatások közé tartozik.

Szobák: modern berendezésű szobái légkondicionáltak (a nyá-
ri hónapokban), fürdőszobásak, hajszárítóval, telefonnal, televí-
zióval, minibárral, tea-és kávéfőzővel felszereltek, balkonosak. A 
széf depozit fizetésével használható. Tengerre néző szoba felár 
ellenében foglalható. 
Ellátás: büféreggeli. Felár ellenében félpanzió és all inclusive ellátás 
kérhető. Az all inclusive ellátás tartalmazza: amerikai büféreggeli 
10.00 óráig, ebéd és vacsora büfé rendszerben a főétteremben, ital-
fogyasztás az ebéd és vacsora alatt (habzóbor, a ház bora, sör és al-
koholmentes italok), a bárban szeszes italok délután 6 órától éjfélig. 

választékát kínálja. A hotel 50 fős konferencia teremmel rendelkezik.
Szobák: a hotel 146 modern berendezésű szobája a nyári hónapok-
ban légkondicionált, fürdőszobával, hajszárítóval, telefonnal, televízió-
val, minibárral, tea-és kávéfőzővel felszerelt. A széf depozit fizetésével 
használható. Balkonos, tengerre néző szoba felár ellenében foglalható. 
Ellátás: büféreggeli. Félpanzió felár ellenében foglalható.
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Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 14–20., 

szept. 10–30.  
máj. 21. – júl. 22., 

aug. 20. – szept. 9. 
júl. 23. – aug. 19.

Kétágyas szobában 22 000 26 000 28 000
Felnőtt  pótágyon 16 000 18 000 20 000
Gyermek (2–6 éves) pótágyon 700 700 700
Gyermek (6–12 éves) pótágyon 12 000 13 000 14 000
Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka. Tengerre néző, balkonos szoba felára: 12 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára 8 000 Ft/fő/éjszaka, 
gyermek 12 éves korig: 4 000 Ft/fő/éjszaka. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő. Júl. 22-ig és aug. 20-tól 7=6 akció.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 14. – jún. 16., 

szept. 23–29.  
jún. 17. – júl. 21., 

aug. 26. – szept. 22.
júl. 22. – aug. 25.

Kétágyas szobában 31 000 33 000 43 000
Felnőtt  pótágyon 25 000 27 000 34 000
Gyermek (2-6 éves) pótágyon 700 700 700
Gyermek (6-12 éves) pótágyon 16 000 17 000 22 000
Egyágyas szobában 38 000 44 000 56 000
Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka. Tengerre néző szoba felára: 5 000 Ft/fő/éjszaka. Félpanzió felára 9 000 Ft/fő/éjszaka, gyermek 12 
éves korig: 4 500 Ft/fő/éjszaka. Üdülőhelyi díj a helyszínen fizetendő.

Szicília - Taormina/Giardini Naxos HELLENIA YACHTING HOTEL 

Szicília - Palermo / Cefalú  HOTEL CEFALÚ SEA PALACE 

Szálloda: Giardini Naxos tengerpartján fekszik az elegáns négycsil-
lagos szálloda, amely saját fizetős stranddal, gyönyörű környezetben 
várja a pihenni vágyókat. Szabadtéri medence, napozóterasz, edző-
terem, étterem mediterrán kínálattal, külső és belső bár, a parton 
vízisport lehetőségek tartoznak a széles körű szolgáltatások közé, té-
rítés ellenében repülőtéri transzfer szerviz, autóbérlés, kirándulások 

Szálloda: Cefalútól rövid sétára, a tengerparton emelkedik a mo-
dern, négycsillagos szálloda, amelyet saját, homokos strandjától 
mindössze egy autóút választ el. Szabadtéri medence hidromasszázs 
sarokkal, gyermekmedence, wellness részleg szaunával, törökfürdő-
vel és térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokkal gondosko-
dik a vendégek kényelméről. A szállodától 15 méterre lévő, ingyenes 
privát strand napernyőkkel, nyugágyakkal és bárral várja a strandol-
ni vágyókat. Étterme a szicíliai konyha ízletes fogásait kínálja, a tetőn 
lévő „roof garden” páratlan panorámát nyújt a környék szépségeire.

foglalhatók. Giardini Naxos központja és a kikötő kb. 5 perces sétá-
ra van, a 150 méterre lévő buszmegállóból Taorminába lehet eljutni.
Szobák: a 112 klasszikus stílusban berendezett, légkondicionált, für-
dőszobás szoba hajszárítóval, televízióval, minibárral, széffel felsze-
relt. Felár ellenében tengerre néző, erkélyes szoba foglalható. 
Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió büfé rendszerben.

Szobák: tágas szobáiban king size méretű duplaágy, karosszék, 
beépített szekrény bőrönd tartóval, széf, minibár, televízió, in-
ternet csatlakozási lehetőség, légkondicionáló berendezés és 
távirányítóval szabályozható elektromos függöny található, ele-
gáns fürdőszoba és kertre néző balkon tartozik hozzájuk. Fel-
ár ellenében tengerre néző szoba foglalható. Márvány fürdőszo-
bákban zuhanyozó és kád is van. Felár ellenében tengerre néző 
szoba foglalható.
Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió büfé rendszerben.


