Kedves Utasaink!
Bár még szikrázó napsütés van a Török Riviérán, mi már gondolunk a jövőre is!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a
2023. 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 szolgáltatást biztosítsunk, Utasaink megelégedve térjenek haza az
általunk szervezett utazásokról.
A hotelek/járatok és a többi desztináció folyamatosan kerül feltöltésre, így előfordulhat, hogy egyegy szálloda még nem található meg a weboldalunkon. Ezen folyamatosan dolgozunk.
FONTOS INFORMÁCIÓ AZ ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEKRŐL
Az előfoglalási kedvezmény sok esetben akár 40% is lehet a szállás árból.
Előfoglalási kedvezményeink mértéke és érvényessége szállodánként változhat.
Árképzésünk során, az ún. bruttó árazást alkalmazzuk, amely értelmében az utazási
csomagajánlataink az alábbiakat tartalmazzák:
• a repülőjegyet a célországba és vissza,
• a repülőtéri illetéket,
• a transzfereket a szálloda-repülőtér-szálloda útvonalon,
• a kiválasztott szobatípust és ellátást a kiválasztott szállodában,
• a magyar nyelvű idegenvezetést (egyes desztinációkon angol nyelvű asszisztenciát
biztosítunk).

KEDVEZMÉNYEK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK AZ ELŐFOGLALÁSI IDŐSZAKBAN,
2022.DECEMBER 31-ig:
INGYENES CITY & SHOPPING TOUR
- A Török Riviérára történő foglalásoknál (amennyiben a foglalás 2022.12.31-ig rögzítésre kerül)
egy félnapos, vásárlással egybekötött kirándulással ajándékozzuk meg az utasokat.
KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS
- Amennyiben megrendeléskor, de legkésőbb 2022.12.31-ig írásban megadják a gépjármű adatait
(autó márkája, típusa, színe és rendszáma), 50% kedvezményt biztosítunk a parkolási díj árából. A
kedvezmény csak a 8 napos utazások esetén érvényes.
Parkoló árak – VIP PARKOLÓ VECSÉS
• 1-8 napos parkolás: 12 000 Ft/autó (2022. december 31-ig 6000 Ft/autó)
• 9-12 napos parkolás: 13 000 Ft/autó
• 13-15 napos parkolás: 14 000 Ft/autó
A parkolás díja az előleg összegével együtt, egy összegben fizetendő.
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INFORMÁCIÓK A SUN COMFORT CSOMAGOKKAL KAPCSOLATBAN:

A nagy sikerre való tekintettel a 2023-as teljes szezonban elérhető lesz a piacon először bevezetett
és kedvelt termékünk a Sun Comfort csomag.
Sun Comfort 1 csomag:
FELNŐTT: 25.000 Ft/fő
Gyermek 2 éves korig: INGYENES
Gyermek: 2-12 éves korig: 12.500 Ft
Lehetőséget biztosítunk indulás előtt legkésőbb 14 nappal történő bánatpénz megfizetése nélküli
lemondásra. (A lemondás bármilyen okból történhet.)

Sun Comfort 2 csomag:
FELNŐTT: 20.000 Ft/fő
Gyermek 2 éves korig: INGYENES
Gyermek: 2-12 éves korig: 10.000 Ft
Lehetőséget biztosítunk indulás előtt legkésőbb 30 nappal történő bánatpénz megfizetése nélküli
lemondásra. (A lemondás bármilyen okból történhet.)

A Sun Comfort csomag díja felárként kezelendő, lemondás esetén ez az összeg (25.000 Ft/fő vagy
20.000 Ft/fő) nem visszatérítendő.
Gyermekek esetében a meghatározott kor-limit a hazautazás dátumához kötődik. (Azaz, arra a
gyermekre, aki a kint tartózkodás időszakában tölti be a pl. 12.életévét, már a felnőttekre érvényes
díj vonatkozik.)
Lemondást követően a visszafizetés 14 munkanapon belül történik.
A Sun Comfort csomagot a foglalást követően 5 napon belül hozzá kell tenni a foglaláshoz és díja az
előleg összegével együtt, egy összegben fizetendő.
* Comfort csomagok minden hotelünkre érvényesek, kivétel Törökország esetében:Maxx Royal Belek
Golf Resort, Maxx Royal Kemer Resort, Voyage Belek Golf & Spa, Voyage Sorgun hotelek.
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ÚJDONSÁG

A Sun Garancia termékünkkel, a mai világban végbemenő folyamatos változások,
áremelkedések izgalmától szeretnénk megkímélni Utasainkat.
Amennyiben a foglalás rögzítését követő 5 napon belül a 40% előleggel együtt megfizetik a Sun
Garancia csomag teljes díját, úgy garanciát vállalunk arra, hogy a későbbiekben a foglalásra nem
alkalmazunk ármódosítást.
A Sun Garancia csomag ára és feltételei:
•
•
•
•
•
•
•

> 500.000 Ft/ SZOBA összegig: 29.000 Ft/szoba
500.001 Ft – 1.000.000 Ft/SZOBA összegig: 49.000 Ft/szoba
1.000.0001 Ft – 1.500.000 Ft/SZOBA összegig: 69.000 Ft/szoba
1.500.001 Ft-2.500.000 Ft/SZOBA összegig: 99.000 Ft/szoba
2.500.001 Ft/SZOBA összeg felett a Sun Garancia csomag nem elérhető.
A Sun Garancia csomag felárként kezelendő, azaz lemondás esetén ez az összeg nem
visszatérítendő.
A /SZOBA összegek természetesen a csomagárra értendők (repülőjegy+szállás+ellátás).

FONTOS VÁLTOZÁS ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN:
A 2022. október 15-én és azt követően befoglalt, 2022 novembertől induló utazások
esetében áraink nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást.
Az útlemondási biztosítás külön köthető, mértéke: 2%
Önrész: 15%
Az útlemondási biztosítás az utas által igényelt felárakra (parkolás, Sun Comfort, Sun Garancia) is
számolandó, kivétel a BBP biztosítás.
ÁRVÁLTOZÁS A BBP BIZTOSÍTÁSOK ESETÉBEN:
2022.11.02. után megkötött utasbiztosítások díja:
• BBP CLASSIC: 650 Ft/fő/nap
• BBP PREMIUIM: 850 Ft/fő/nap
• BBP PRIVILEG: 1.090 Ft/fő/nap
Amennyiben a foglalást követő 5 napon belül általunk megkötésre kerül a PREMIUM vagy PRIVILEG
módozat, lemondás esetén a biztosító által nem kerül önrész felszámolásra.
A BBP biztosítás díja az előleg összegével együtt, egy összegben fizetendő.
További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a utazas@sunfun.hu e-mail címen vagy a
+36 1 411-15-15-es telefonszámon.
SUN & FUN HOLIDAYS
Minőség és Biztonság
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