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Bár még szikrázó napsütés van úticéljaink mindegyikén, mi már gondolunk a jövőre is! 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

2022 NYÁRI ajánlataink 

a Török Riviérára már foglalhatóak! 

 

Továbbra is mottónk a Minőség és Biztonság, mely egyben célunk is. Anyagi stabilitásunk mellett 

fontosnak tartjuk, hogy minőségi terméket/szolgáltatást biztosítsunk, hogy Utasaink megelégedve 

térjenek haza az általunk szervezett utazásról és visszatérő Utasok legyenek. 

 

FONTOS! 

 Az előfoglalási kedvezmény sok esetben akár 40 % is lehet a szállásárból!   

 Előfoglalási kedvezményeink mértéke és érvénye szállodánként változhat. 

Ár képzésünk során, az ún. bruttó árazást alkalmazzuk, amely értelmében az utazási 

csomagajánlataink tartalmazzák a repülőjegyet magyarországi indulással a célországba és vissza, a 

repülőtéri illetéket, a transzfereket a szálloda-repülőtér-szálloda útvonalon, a kiválasztott szobatípust 

a kiválasztott szállodában, a kiválasztott ellátással, az útlemondási biztosítást és a magyar nyelvű 

idegenvezetést. 

A jelenleg érvényben lévő általános szerződési feltételek a mérvadóak (visszavonásig) a 2022-es 

szezonra vonatkozóan is! 

 

A hotelek/járatok folyamatosan kerülnek feltöltésre, így előfordulhat, hogy egy-egy szállodát még 

nem találnak weboldalunkon, ilyenkor kérdezzenek rá nyugodtan elérhetőségeink bármelyikén! 
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FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS KEDVEZMÉNYEK AZ ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAKBAN 

ELSŐ SZAKASZÁBAN, 2021.DECEMBER 31-ig 

 

ELŐLEG  

Az utazás foglalásához 40% előlegre van szükség. A fennmaradó részt indulás előtt egy hónappal 

szükséges megfizetni. 

 

ÁRGARANCIA 

Az előfoglalás ideje alatt (2021.09.15 - 2021. 12.31.) a foglalás időpontjában történő 100 % részvételi 

díj befizetése esetén árgaranciát biztosítunk, mely azt jelenti, hogy SEMMILYEN ESETBEN NEM 

ALKALMAZUNK UTÓLAGOS ÁREMELÉST! 

 

INGYENES CITY & SHOPPING TOUR 

A Török Riviérára történő foglalásnál (amennyiben a foglalás 2021.12.31-ig beérkezik) egy félnapos, 

vásárlással egybekötött kirándulással ajándékozzuk meg az utasokat.  

 

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS 

Amennyiben a megrendeléskor, de legkésőbb 2021.12.31-ig írásban megadják a gépjármű adatait 

(autó márkája, típusa, színe és rendszáma), 50% kedvezményt biztosítunk a parkolási díj árából. Ez 

a kedvezmény csak a 8 napos utazások esetén érvényes. 

 

CSALÁDI AJÁNLATAINK 

Az előfoglalási időszakban még minden szálloda összes szobatípusa foglalható, azonban a családi 

szobák az elsők között fogynak el a kiemelt időszakokban! Ennek értelmében a családi szobákat 

érdemes ebben a periódusban lefoglalni. 
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A Sun & Fun Holidays neve mára már összeforrt 

a Minőség és Biztonság jelzőkkel. 

A nagy sikerre való tekintettel a 2022-es teljes szezonban kérhető lesz a piacon először bevezetett 

és kedvelt termékünk! 

 

Sun Comfort 1 csomag: 

FELNŐTT: 20.000 Ft/fő 

Gyermek (12 éves korig): INGYENES 

Lehetőséget biztosítunk indulás előtt legkésőbb 14 nappal történő kötbérmentes lemondásra. 

A lemondás bármilyen okból történhet. 

 

Sun Comfort 2 csomag: 

FELNŐTT: 15.000 Ft/fő 

Gyermek (12 éves korig): INGYENES 

Lehetőséget biztosítunk indulás előtt legkésőbb 30 nappal történő kötbérmentes lemondásra. 

A lemondás bármilyen okból történhet. 
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Fontos tudnivalók a Sun Comfort csomagokkal kapcsolatban: 

• A Sun Comfort csomag díja felárként kezelendő, tehát ha lemondásra kerül sor, ez az összeg 

(20.000 Ft/felnőtt vagy 15.000 Ft/felnőtt) nem jár vissza. 

• Lemondás: törlés visszaigazolása a tervezett indulás előtt - Sun Comfort szolgáltatástól 

függően - 14 vagy 30 nappal történik. Ezt követően a visszafizetés 14 napon belül, egy 

összegben esedékes.  Nagyon fontos, hogy a lemondásnak a tervezett indulás előtt legkésőbb 

14 vagy 30 nappal kell beérkeznie hozzánk a választott Sun Comfort csomagtól függően. 

(Például: Az Utas most foglal augusztus 20-ra, extra szolgáltatásként kéri a Sun Comfort 1-es 

csomagot, de áprilisban lemondja az utazást. A visszafizetés a tervezett induláshoz 

viszonyított 14 napos lemondást követő 14 napon belül történik.) 

• Utazási Utalvánnyal rendelkező utasaink is igénybe vehetik Sun Comfort ajánlatainkat ÁM 

lemondás esetén az Utalványos megállapodásban rögzítettek szerint 2022. 08. 31-et követő 

14 napon belül történik a visszafizetés. 

* Comfort csomagok minden hotelünkre érvényesek, kivétel Törökország esetében Maxx Royal 

Belek Golf Resort, Maxx Royal Kemer Resort, Voyage Belek Golf & Spa, Voyage Sorgun hotelek. 

Ezekhez nem igényelhető a szolgáltatás. 

 

 

 

 

 


