
É letük egyik legfontosabb eseményét szervezik? Talán elakadtak a rengeteg szolgáltató 
sokaságában? Nem tudják, hogy a kapott ajánlatok közül melyik, a tökéletes választás? 

Most már nem kell tovább gondolkodniuk!  A legjobb helyen járnak ez ügyben! Lehetőséget kínálunk 
Önöknek abban, hogy életük legfontosabb napjának minden perce örömteli legyen! Az igazi esküvő, 
amiről a menyasszony már kislány kora óta álmodozik, hol máshol lehet, mint egy gyönyörű egzotikus 
helyen! Hófehér homokos tengerpart, pálmafák, szikrázó napsütés, paradicsomi környezet, ennél 
szebb helyszínt nem is lehet elképzelni, a Nagy Napra! Segítséget nyújtunk abban, hogy kiválaszthassák 
az Önöknek leginkább megfelelő helyszínt és szolgáltatásokat legyen, szó akár a Francia Polinéziáról, 
Hawaii-ról, Dominikáról, Seychelle-szigetekről vagy akár egy Las Vegasi esküvőről a Grand Canyon 
felett. Profi értékesítőink segítenek megtalálni, ami az Önök számára a legtökéletesebb helyszín a 
„Nagy Napra”.

A z Amazon Travel több éves szakmai tudással rendelkező szakemberei, akik az utazásban 
jártasságukkal, tanfolyamokon és tanulmányi utakon szerzett személyes tapasztalataikkal, 

repülőjegy foglalási gyakorlatukkal a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtják az Utasai számára, 
legyen szó a már említett külföldi álomesküvőről, nászútról, családi nyaralásról, üzleti útról, 
városlátogatásról, körutazásról, vagy egyéni elképzelések alapján összeállított utazási ajánlatokról.

B üszkék vagyunk arra, hogy 1998 márciusa óta nem csak jelen vagyunk a magyar piacon, 
hanem meghatározó szereplője is a bel és külföldi utaztatásnak. Irodánkban Magyarországon 

egyedülállóan a legtöbb német és osztrák utazásszervező ajánlatai elérhetőek és foglalhatóak.

M agyarországon az utazási szakmában az Amazon Travelt tartják az egzotikus utazások 
specialistájának, valamint a külföldi álomesküvők szervezésében is az élen állunk, amire 

nagyon büszkék vagyunk! Nemcsak a saját (Ivók Roland, Ivók-Csuhai Evelin) külföldi álomesküvőnket 
szerveztük meg Bora Borán, hanem több külföldi álomesküvőn is személyesen részt vettünk, így ez 
által maximálisan személyes tapasztalatainkat adjuk át a leendő esküvős pároknak! 

M indemellett több külföldi esküvőt szerveztünk már, többek között Bora Borán, Seychelle-
szigeteken, Mauritiuson, Mexikóban, Jamaicán, a Dominikai Köztársaságban, a Maldív szigeteken, 

Kubában, Hawaii-on, a Bahamákon, Arubán, Thaiföldön, Balin, Tenerifén, Miamiban, Las Vegasban, 
melyek mind nagyon jól sikerültek és örök élmény maradt, minden párnak!

A külföldi álomesküvőn való részvételeken kívül számos más desztinációt is 
személyesen ismerünk, így nemcsak Európában, de a világ 

legszebb egzotikus országaiban is „Otthon vagyunk”.

Tiszteljen meg bennünket bizalmával, szeretettel várjuk 
megkeresését következő Utazásához.

A döntés az Ön kezében van, bízza ránk magát és megszervezzük 

Álmai esküvőjét, nászútját!

Amaz�n Travel - Álmokat Váltunk Val��a!®
„Az élet egy nagy könyv, aki nem utazik, az egyetlen lapját sem olvassa”

Bevezető
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Tartal�m

A megjelölt területeken magyar nyelvű asszisztenciát biztosítunk az 
esküvőkre vagy tolmács kérhető!

A megjelölt területeken személyes utazási és esküvői tapasztalat!
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Látnivalók:
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Gyöngyfarm látogatás
Luxus privát merülések
Kajak túrák

Művészeti galériák, üzletek
Mélytengeri horgászat
Hajókirándulások
Ökoturizmus túrák

Kulturális felfedezőtúrák
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Csendes-óceáni szigetek

  Bora Bora

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -11/-12 óra
Repülési idő:  22-24 óra
Hivatalos pénznem: csendes óceáni 
frank, EUR-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: tahiti, francia, de 
mindenhol beszélik az angolt is
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: jobb oldali
Utazás: Budapestről 2 átszállással 
érhető el (+Tahitiról belső járattal)
Vízum: csak USA-n keresztüli utazásnál
Átalakító: 220V, 60Hrz helynként 110V 
Főváros (Tahiti): Papeete
Repülőtér (Tahiti): Fa’a’ā Int. Airport 

L élegzetelállítóan gyönyörű türkizkék lagúnák, finom hófehér homok és ámulatba ejtő 
naplementék, ezek teszik romantikussá Bora Bora gyönyörű szigetét. Találkozhat trópusi 

halakkal vagy túrázhat a különleges vulkanikus Otemanu-hegyen és nincs más dolga, mint 
gyönyörködni a kilátásban, ami Ön elé tárul. A Lagoonariumban megtekinthetik, ahogy a 
cápákat etetik, és lehetőség van teknősökkel is úszni. A nap végén pedig valamelyik jó hírű, 
francia éttermében vacsorázhat a szigeten, egy trópusi koktéllal a kezében a naplementét 
figyelve.  
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Szórakozás lehetőségek

Fekvés: A Motu Tevairoa partszakaszon, közvetlenül egy kék lagúna 
fehér homokos strandján található Pearl Beach Resort & Spa-ból 
gyönyörű kilátás nyílik az Otemanu-hegyre. A Papeete repülőtér 50 
percre található belföldi járattal. 
Hotel: Egy fantasztikus, modern, polinéz stílusban épült komplexum 
gyönyörű, trópusi környezetben. A világ egyik legmagasabb színvonalú 
hotele, mely rendelkezik recepcióval, váróteremmel, 3 étteremmel, 
2 bárral, úszómedencével, napozóágyakkal és napernyőkkel, 
ékszerbolttal, butikkal, és összeköttetéssel a hoteltől a fő szigetig.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén kétfogásos menü.

Élő zene és polinéz műsorok. Illeték ellenében: Légzőcsöves búvár 
túrák, hajókázás, kirándulás üvegfenekű hajón, vezetett túrák.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, kenuzás, kajak, tenisz, 
asztalitenisz, röplabda, biliárd, bocce. Illeték ellenében: Búvárkodás 
(saját búvárközpontban), mélytengeri halászat, parasailing, vízisí és 
egyéb vízi sportok.
Szépség és Wellness: Hagyja, hogy elkényeztesse a Manea Spa, a 
komplexum kertjében elhelyezkedő tahiti stílusú gyógyfürdő, mely 
tipikus polinéz kezelésekkel és masszázsokkal várja. 10 terme, egy 
gőzfürdője, egy szaunája és Fitness központja is van.

Bora Bora Pearl Beach Resort ✶✶✶✶

Szobák
Garden Pool Bungalow: 81 m2, bungaló fürdő/wc-vel, kinti 
zuhanyzó, hajszárító, TV, DVD-lejátszó, CD-lejátszó, telefon, WIFI  
(térítés ellenében), vasaló, klíma, mennyezeti ventillátor, minibár, kávé/
teafőző, széf, napozóterasz és egy kis medence a privát kertrészben.
Otemanu View Beach Suite: 73 m2, ugyanúgy felszerelve, mint 
a Garden Pool Bungalow, tengerparti fekvéssel, külön nappalival és 
hálószobával, jacuzzival és külön kerthelyiséggel. A lakórészből teljes 
kilátás nyílik a tengerpartra.
Overwater Bungalow: 61 m2-es víz feletti bungalók, közvetlen 
átjárás a tengerhez, üveg asztallal a vízalatti világ megfigyeléséhez. 
Ugyanúgy felszerelve mint a Garden Pool Bungalow, lagúnára néző 
fürdővel és napozóterasszal. 

„Oa Oa-The Intimate One” esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 910 EUR/ pártól

• Virágdekoráció a tengerparton
• Polinéz ceremónia mester
• Esküvői ceremónia a tengerparton
• 1 zenész
• 2 virágfűzér és virágkorona
• 2 db „pareo”
• 1 romantikus vacsora a Tveaiora étteremben

„Parataito The Heavenly One” 
Amerikai stílusú esküvői csomag

Esküvői csomag ár: 976 EUR/ pártól

• Séta az esküvő helyszínére
• Nem hivatalos szertartásvezető a ceremónián
• Ceremónia a tengerparton
• Esküvői virágokkal díszitett sétány 
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegénykitűző
• Hagyományos esküvői zene (CD-ről)
• Esküvői tanúsítvány
• Pezsgős tószt
• Esküvői torta
• 1 Tahiti fekete igazgyöngy
• 30 perces páros masszázs a Spa-ban

Hivatalos és Szimbolikus esküvők a hotelben

Polgári esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1089 EUR/ pártól

• Segítségnyújtás az adminisztratív papírok elkészítésében
• A szükséges dokumentumok pontosságának ellenőrzése 
  tanúsítvánnyal
• A helyi lapban a házasság publikálása
• A szükséges dokumentumok pontosságának ellenőrzése egy 
  hiteles fordító által
• Megegyezések a helyi hatóságokkal
• 2 szükséges tanú
• Fotós (30 kép)
• Virágokkal feldíszített városháza Vaitape-ben
• Transzfer a szállodából a városházára és vissza
• Ez a csomag külön vagy más esküvői csomagokkal kombinálva 
  is foglalható
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• ÚTLEVELEK másolata és annak FRANCIA NYELVRE való hivatalos fordítása igazolással együtt eredetiben.
• EREDETI születési anyakönyvi kivonatokról készült EREDETI igazolás, amit a MAGYAR HATÓSÁGTÓL kell kérni (állandó lakhely szerinti) friss 
  dátummal, ezt is kell franciára hivatalosan lefordítatni és küldeni.
• Igazolás a lakhelyről és azt franciára hivatalosan lefordítani. Ez is friss dátummal kell, tehát ezért kell a külön igazolás és nem elég a lakcím 
  kártya.
• Családi Állapot igazolás, ha elváltak / vagy ha özvegyek/ akkor kell a hivatalos váló levél vagy halotti bizonyítvány francia fordítása.
• Ha házassághoz külön kívánnak kötni házastársi vagyonnyilatkozati -megosztási szerződést, akkor az is kell eredetiben, meg a hivatalos 
  francia fordítása.
• Tanúk útlevelének másolata és annak FRANCIÁRA való hivatalos fordítása is szükséges (ha nem kinti tanút kérnek, hanem itthonról mennek).
• Házasulandóknak kell azt is tisztázni hogy a FRANCIA POLINÉZ HATÓSÁGOK által kiadott Francia nyelvű házasság levelet itthon hogyan és 
  miféleképpen tudják beíratni és hivatalossá tenni.

Fontos információk: 
• Az esküvő előtt legkésőbb 45 nappal minden dokumentumot scannelve el kell küldeni a szállodának!

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Bora Borán



Fekvés: A Motu Piti Aau-n, Bora Bora keleti felén, egy lenyűgöző, türkizkék 
lagúnán. A bora borai reptér kb. 20 percre található, és hajóval érhető el.  
A Papeete Airport 50 percre található belföldi járattal.
Hotel: Polinéz stílusban épült hotel komplexum egy túlvilági szépségű 
homokos tengerparton, egy gyönyörű kert közepén található. A hotelben 
recepció, váróterem, 3 étterem, nyitott, hajóformájú „Miki Miki” bár, 
2 úszómedence napozóágyakkal és napernyőkkel, butik, shuttle 
szolgáltatás a fő szigetre (illeték ellenében) Spa (illeték ellenében) és 
teknős rezervátum áll rendelkezésre, ahol a vendégeknek lehetőségük 
van a teknősökkel úszni.
Ellátás: Amerikai svédasztalos reggeli. Félpanzió esetén svédasztalos 
vacsora a Le Tipanie étteremben, vagy menü a Happaina Wine & Tapas 
bárban. Ünnepi vacsora december 31-én.
Szórakozási lehetőségek: A hotel teknős rezervátumának látogatása, 
naponta 10.30-kor teknős-etetés a hotel vendégeinek. Alkalmankénti 
élőzene és polinéz bemutatók. 
Illeték ellenében: heti egyszer polinéz show, úszás a teknősökkel, 
hajókirándulás.
Sport és Fitness: Fitness center, légzőcsöves búvárkodás, asztalitenisz, 
tollaslabda, röplabda, kajak. Illeték ellenében: búvárkodás (búvárközpont 
által), parasailing, vízisí, jetski.
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő és egy kis ajándék.

Classic Bungalow: 35 m2, modern óceániai stílusú bungalók 
egyenesen a víz tetején. A bungalókban fürdőszoba, fürdőkád, WC, 
zuhanyzó, hajszárító, fürdőköpeny, papucs, TV (LCD), rádió, telefon, 
Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, minibár, kávé-
teafőző, széf és napozóterasz található ami a tengerpartra és a 
lagúnára néz. 
Matu Overwater Bungalow: 35 m2-es víz feletti bungaló, nagy 
üvegpadlóval a vízalatti világ csodálásához, terasszal. Közvetlen 
átjárás a lagúnához. Ugyanúgy felszerelve, mint a Classic Bungalow. 

Szobák

Fekvés: A bora borai Motu Piti Aau-n helyezkedik el, ami “két szív”-et 
jelent. A szálloda egy lagúna és az óceán között található, egy homokos 
tengerparton, gyönyörű rálátással az Otemanu hegyre. A bora borai 
reptértől 20 percre van és hajóval közelíthető meg. A Papeete Airport  
50 percre található belföldi járattal.
Hotel: Ezt az exkluzív szálloda komplexumot helyi tervezők építették 
különleges, polinéz stílusban, nagy hangsúlyt fektetve a részletekre, 
luxuskivitelben lettek berendezve. A szálloda, mely szinte csak víz feletti 
bungalókból áll, az utazót földi paradicsomba repíti. Van recepciója, egy 
váróterme, három étterme, melyek közül egy a privát strandján található, 
továbbá két bárja, egy társalgója, lagúnára néző medencéje, napozóágyai 
napernyőkkel, butikja és egy ajándékboltja.
Ellátás: Félpanzió (amerikai reggeli és vacsora büféformában 3 fogás). 
Szórakozási lehetőségek: Élő zene (esténként, heti több alkalommal).
Illeték ellenében: előadások heti két alkalommal. Légzőcsöves búvár 
túrák, hajókázás, vezetett túrázás.
Sport és Fitness: Fitness center, légzőcsöves búvárkodás, széllovaglás, 
kajakozás, strandröplabda, tenisz, tollaslabda. Illeték ellenében: 
búvárkodás, vitorlázás, jetski, parasailing.
Szépség és Wellness: A Thalasso Spa egy „Deep Ocean Spa”, az 
Algotherm cég irányítása alatt áll, egyedi élményt biztosító kezeléssel. 

Emerald Overwater Villa: 65 m2, elegáns és luxuskivitelben 
bútorozott bungaló, cölöpökön áll a lagúnában. A nagy ablakokkal 
felszerelt bungalónak saját nappalija és hálószobája, gardróbszobája, 
nagy fürdőszobája fürdőkáddal, WC-je és zuhanyzója van, valamint 
található benne hajszárító, fürdőköpeny, 2 TV (LCD), DVD-lejátszó, 
telefon, Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, minibár, 
kávé-teafőző, széf, üvegasztal, amin keresztül meg lehet figyelni a 
vízalatti világot, és egy nagy, privát napozóterasz kültéri zuhanyzóval, 
és közvetlen hozzáféréssel a lagúnához. A villák a tengerpartra néznek.
Sapphire Overwater Villa: 65 m2, ugyanúgy felszerelve mint az 
Emerald Overwater Villa, de a lagúnára vagy Bora Borára néz. 

Szobák

Le Meridien Bora Bora ✶✶✶✶✶

Intercontinental Resort & 
Thalasso Spa  ✶✶✶✶✶

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!
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Sofitel Bora Bora Marara Beach ✶✶✶✶
Fekvés: A sziget déli felén, közvetlenül a tengerparton, a gyönyörű 
Matira-Öbölben, 8 km-re  fekszik Vaitapétól. A bora borai repülőtér kb. 
20 percre található, és hajóval érhető el. A Papeete Airport 50 percre 
található belföldi járattal. 
Hotel: Modern kialakítású, de mégis tradícióhű bungalókomplexum 
különleges szín-dizájnnal. A szálloda rendelkezik recepcióval, 
váróteremmel, étteremmel, bárral, úszómedencével, napozóágyakkal 
és napernyőkkel és butikkal is.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén 3 fogásos menü. 
Szépség és Wellness: A belső lagúna idilljében terül el a polinéz 
ihletésű “The Spa”, ahol luxuskörülmények között lazíthat és töltődhet 
fel testileg, lelkileg egyaránt a 9, pazarul felszerelt kezelőteremben 
(melyből 2 párok számára kialakított). Gőzfürdő, pezsgőfürdő és 
szépségszalon. 
Szórakozási lehetőségek: Polinéz műsorok heti több alkalommal. 
Sport és Fitness: Fitness center, légzőcsöves búvárkodás, kajak.  
Illeték ellenében: Búvárkodás, parasailing, vízisí, jetski, kerékpár 
kölcsönzés.

Superior Garden Bungalow: 32 m2-es, kényelmesen és modern 
stílusban berendezett bungalók.  Fel vannak szerelve WC-vel és 
zuhanyzóval, valamint hajszárító, TV (LCD), rádió, telefon, Wi-Fi, vasaló, 
légkondicionáló, minibár, kávéfőző, széf és terasz.
Superior Lagoon Front Bungalow: 33 m2, félig a parton és félig a 
vízben, ugyanúgy felszerelve, mint a Superior Garden Bungalow, de 
esőzuhannyal.
Superior Beach Bungalow: 32 m2, közvetlenül a tengerparton, saját 
napozóágyakkal. Ugyanúgy felszerelve, mint a Superior Lagoon Front 
Bungalow.
Luxury Overwater Bungalow: 50 m2-es víz feletti bungalók, 
közvetlen átjárás a tengerhez és üvegpadló is megtalálható, melyeken 
keresztül a vízalatti világot lehet csodálni. Ugyanúgy felszerelve, mint 
a Superior Lagoon Front Bungalow, kültéri zuhanyzóval.

Szobák

Fekvés: Matira Point hegyfoknál, egy lélegzetelállító türkiz lagúnán, rögtön 
a tengerparton. A bora borai reptér kb. 30 percre található, és hajóval 
közelíthető meg. A Papeete Airport 50 perc belföldi járattal.
Hotel: Egy fantasztikus polinéz stílusú komplexum gyönyörű trópusi 
kerttel, mely különleges figyelemmel használja a helyi nyersanyagokat 
és a polinéz dekorációkat, pl. fafaragásokat és gyöngyházból készült 
dísztárgyakat. Van benne recepció, váróterem, 2 étterem, bár, 
úszómedence homokos fenékkel, egy kicsi vízesés, napozóágyak 
napernyőkkel és egy ajándékbolt. Buszjárat működik az InterContinental 
Bora Bora Resort és az InterContinental Thalasso Spa között, így a másik 
hotel szolgáltatásai is igénybe vehetőek.
Ellátás: Amerikai svédasztalos reggeli. Félpanzió esetén 3 fogásos 
vacsora menü.
Szórakozás/kirándulás: Élő zene heti több alkalommal. 
Illeték ellenében: Előadások heti kétszer. Légzőcsöves búvár túrák, 
hajókázás, hajózás üvegfenekű hajón, vezetett túrák, autó kölcsönzés. 
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, széllovaglás, kajakozás, 
strandröplabda, tollaslabda, asztalitenisz, biliárd.
Illeték ellenében: Masszázs, búvárkodás, vízisí, parasailing, jetski.

Beach Junior Suite Bungalow: 36 m2, ízlésesen berendezve, külön 
nappalival és hálószobával, fürdőszobával, fürdőkáddal, WC-vel és 
zuhanyzóval, valamint található benne hajszárító, fürdőköpeny, papucs, 
2 TV (LCD), CD és DVD-lejátszó, telefon, Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, 
mennyezeti ventilátor, kávé-/teafőző, széf, és egy nagy napozóterasz 
kültéri zuhanyzóval, egyenesen a tengerparton.
Overwater Lagoon Junior Suite Bungalow: 36 m2-es víz 
feletti bungaló közvetlen hozzáféréssel a tengerhez, és egy üveges 
padlórésszel, ahonnan megfigyelhető a vízalatti világ. Ugyanúgy 
felszerelve mint a Beach Junior Suite Bungalow.
Overwater Horizon Junior Suite Bungalow: 36 m2, ugyanúgy 
felszerelve mint az Overwater Lagoon Junior Suite Bungalow, a móló 
végén vagy az első sorban.

Szobák

Intercontinental Le Moana 
Beach Bora Bora ✶✶✶✶

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!



Itt jártunk...

Ökoturizmus túrák
Művészeti galériák, üzletek
Búvársisakos kirándulások

Látnivalók:
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4WD Szafari
Üvegfenekű hajó
Tengeri teknős centum

Golf 
Kulturális felfedezőtúrák
Múzeumlátogatások
Mélytengeri horgászat

Hajókirándulások
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Csendes-óceáni szigetek

  Moorea

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -11/-12 óra
Repülési idő:  22-24 óra
Hivatalos pénznem: csendes óceáni 
frank, EUR-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: tahiti, francia, de 
mindenhol beszélik az angolt is
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: jobb oldali
Utazás: Budapestről 2 átszállással 
érhető el (+Tahitiról belső járattal)
Vízum: csak USA-n keresztüli utazásnál
Átalakító: 220V, 60Hrz helynként 110V 
Főváros (Tahiti): Papeete
Repülőtér (Tahiti): Fa’a’ā Int. Airport 

M oorea egy igazán különleges gyöngyszem a polinéz szigetvilágban. A látogatók egyik 
kedvenc üdülőhelye a lélegzetelállító tájképe és a Papeete-hez való közelsége miatt. 

Gyönyörű hófehér homokos tengerpartok, sokszínű lagúnák, erdős hegyek! Nemhiába   
emlegetik Mooreat is a világ egyik leggyönyörűbb és legcsodálatosabb szigeteként.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: 3 km-re a csodálatos Cook’s Baytől, 15 perc kocsiútra a 
kikötőtől, egy fehér homokos tengerparton. Moorea kb. 4 km-re, a 
Papeete Airport pedig 10 percre található belföldi járattal, vagy 30 
percre komppal.
Hotel: Polinéz stílusú hotel komplexum egy trópusi kert közepén. 
A hotelben van recepció, váróterem, étterem, bár, ingyenes Wi-Fi 
hozzáférés, úszómedence napágyakkal, napernyőkkel, és egy butik is.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén kétfogásos 
vacsora menü, míg teljes ellátásnál kétfogásos ebéd és vacsora 
menü inkluzív. Ünnepi vacsora dec. 24-én és 31-én. 

Élő zene. Illeték ellenében: Polinéz előadás heti egyszer, légzőcsöves 
búvár túrák, hajókázás, kerékpár túrák, autó kölcsönzés.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, kajak, asztalitenisz, 
tollaslabda. Illeték ellenében: búvárkodás (saját búvár központban), 
mélytengeri halászat, jetski, polinéz táncórák, kerékpár kölcsönzés.
Szépség és Wellness: A Manea Spa 3 termével, masszázsokkal, 
gőzfürdővel, szaunával és esőzuhannyal várja látogatóit. 

Manava Beach Resort & Spa ✶✶✶✶+

Szobák
Garden View: 44 m2-es szobák a főépületben. Rendelkeznek 
zuhanyzóval és WC-vel, valamint található bennük hajszárító, TV (LCD), 
CD és DVD-lejátszó, telefon, Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, minibár, 
kávé-/teafőző, széf, és kertre néző terasz vagy erkély.
Premium Garden Pool Bungalow: 48 m2-es bungalók a kertben, 
ugyanúgy felszerelve, mint a Garden View, de mennyezeti ventilátorral 
és kicsi privát medencével saját kertben.
Overwater Bungalow: 48 m2-es víz feletti bungalók, ugyanúgy 
felszerelve, mint a Premium Garden Pool Bungalow, medence nélkül, 
fürdőkáddal, kültéri zuhanyzóval, üveg aljú asztallal, ahonnan a víz 
alatti világot lehet csodálni, Mooreára és a tengerpartra néző terasszal, 
közvetlen átjárással a lagúnához.

Esküvői csomag ár: 832 EUR/ pártól
• Üdvözlőlap 
• Virágdekoráció a hálószobában
• Gyümölcskosár a szobában 
• 1 üveg pezsgő 
• Kenus transzfer a tengerpartra 
• Virágdekoráció a szerelem fája alatt
• Polinéz pap 
• Táncosok és zenészek
• Házassági kivonat
• 2 virágfűzér és virágkorona
• 2 db „pareo”
• 2 esküvői koktél a tengerparton

„Parataito” amerikai stílusú esküvő

Hivatalos és Szimbolikus esküvők a hotelben

Polgári esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 953 EUR/ pártól

• Segítségnyújtás az adminisztratív papírok elkészítésében
• A szükséges dokumentumok pontosságának ellenőrzése 
  tanúsítvánnyal
• A helyi lapban a házasság publikálása
• A szükséges dokumentumok pontosságának ellenőrzése egy 
  hiteles fordító által
• Megegyezések a helyi hatóságokkal
• 2 szükséges tanú
• Fotós (30 kép)
• Virágokkal feldíszített városháza Vaitape-ben
• Transzfer a szállodából a városházára és vissza
• Ez a csomag külön vagy más esküvői csomagokkal kombinálva 
  is foglalható

Esküvői csomag ár: 866 EUR/ pártól
• Séta az esküvő helyszínére
• Ceremónia mester
• Szertartás a szerelem fája alatt
• Virágszirmokkal hintett sétány
• Menyasszonyi csokor 
• Vőlegény kitűző
• Tradicionális esküvői zene (CD)
• Esküvői tanúsítvány
• Pezsgős tószt
• Esküvői torta
• 1 tahiti fekete igazgyöngy

„Te pae miti” Polinéz stílusú esküvő
 a tengerparton
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• ÚTLEVELEK másolata és annak FRANCIA NYELVRE való hivatalos fordítása igazolással együtt eredetiben.
• EREDETI születési anyakönyvi kivonatokról készült EREDETI igazolás, amit a MAGYAR HATÓSÁGTÓL kell kérni (állandó lakhely szerinti) friss 
  dátummal, ezt is kell franciára hivatalosan lefordítatni és küldeni.
• Igazolás a lakhelyről és azt franciára hivatalosan lefordítani. Ez is friss dátummal kell, tehát ezért kell a külön igazolás és nem elég a lakcím 
  kártya.
• Családi Állapot igazolás, ha elváltak /vagy ha özvegyek/ akkor kell a hivatalos váló levél vagy halotti bizonyítvány francia fordítása.
• Ha házassághoz külön kívánnak kötni házastársi vagyonnyilatkozati -megosztási szerződést, akkor az is kell eredetiben, meg a hivatalos 
  francia fordítása.
• Tanúk útlevelének másolata és annak FRANCIÁRA való hivatalos fordítása is szüksége (ha nem kinti tanút kérnek, hanem itthonról mennek).
• Házasulandóknak kell azt is tisztázni hogy a FRANCIA POLINÉZ HATÓSÁGOK által kiadott Francia nyelvű házasság levelet itthon hogyan és 
  miféleképpen tudják beíratni és hivatalossá tenni.

Fontos információk: 
• Az esküvő előtt legkésőbb 45 nappal minden dokumentumot scannelve el kell küldeni a szállodának!

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő M���eán
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Fekvés: A sziget északi partján, a festői Cook’s Bay és Opunohu Bay 
között, közvetlenül egy kék lagúna fehér homokos tengerpartján. Kb. 
23 km-re a a kikötőtől, Moorea repülőterétől kb. 15 km-re. A Papeete 
Airport 10 percre található belföldi járattal, vagy 30 percre komppal.
Hotel: Ez az elegánsan berendezett és mindennel felszerelt 
polinéz stílusú szálloda komplexum egy buja, trópusi kert közepén 
található. Van benne recepció, váróterem, 2 étterem, melyek közül 
egy közvetlenül a tengerparton helyezkedik el, 3 bár, úszómedence 
napozóágyakkal és napernyőkkel, ékszerbolt és szuvenírbolt. 
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanzió esetén 3 fogásos menü vacsora. 
Szórakozási lehetőségek: Polinéz műsorok heti kétszer. Illeték 
ellenében: Hajókirándulások, vezetett túrák, autó kölcsönzés.
Sport és Fitness: Fitness központ, légzőcsöves búvárkodás, 
kajakozás, tenisz. 
Illeték ellenében: Búvárkodás, mélytengeri halászat, vízisí, jetski, 
táncórák. 
Szépség és Wellness: A Moorea Lagoon Spa három teremmel, 
gőzfürdővel, szaunával, pezsgőfürdővel, tradícionális masszázsokkal, 
aromaterápiával, és bőr- és hajkezelésekkel várja vendégeit.

Garden Pool Bungalow: 37 m2-es, elegánsan berendezett bungaló 
szobák. Rendelkeznek fürdőszobával, WC-vel, külön fürdőkáddal 
és zuhanyzóval, valamint található bennük hajszárító, fürdőköpeny, 
TV (LCD), CD és DVD-lejátszó, telefon, Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, 
mennyezeti ventilátor, minibár, kávé-/teafőző, széf, napozóterasz és 
egy kicsi, kertre néző medence.
Deluxe Garden Pool Bungalow: 38 m2, különálló bungalók még 
több privát szférával. Ugyanúgy felszerelve, mint a Garden Pool 
Bungalow. 
Overwater Bungalow: 38 m2-es víz feletti bungalók ugyanúgy 
felszerelve, mint a Garden Pool Bungalow, de kültéri zuhannyal, 
padlóba épített üvegasztallal, ahonnan a víz alatti világ csodálható, 
és hatalmas, két emeletes tengerpartra néző terasszal, ami közvetlen 
hozzáférést biztosít a tengerhez.

Szobák

Fekvés: Moorea északnyugati részén, Opunohu Bay közelében, 
kb. 40 percnyi kocsiútra fekszik a kikötőtől, egy gyönyörű türkizkék 
lagúnában. Moorea kb. 28 km-re, a Papeete Airport pedig 10 percre 
található belföldi járattal, vagy 30 percre komppal.
Hotel: Meseszép, a tájba simuló szálloda, tipikus buja mooreai 
hegyekkel a háttérben. A komplexum rendelkezik 2 étteremmel, 2 
bárral, 2 úszómedencével, Moorea Delfin Center és a tengeri teknős 
klinikával.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanzió esetén 3 fogásos menü vacsora.
Szórakozási lehetőségek: Élő zene heti több alkalommal. Illeték 
ellenében: Előadások heti több alkalommal, légzőcsöves búvár túrák, 
hajókázás, vezetett séták, quad túrák, autó kölcsönzés.
Sport és Fitness: Fitness központ, vízi aerobik, légzőcsöves 
búvárkodás, kajak, strandröplabda, tenisz. Illeték ellenében: 
Búvárkodás, vitorlázás, parasailing, vízisí, jetski, lovaglás.
Szépség és Wellness: A trópusi kert közepén található a Helen Spa, 
és 6 termével, valamint kényeztető kúrák nagy választékával várja 
vendégeit (trópusi masszázs esőzuhany alatt és virágfürdő).

Lanai Room: 30 m2, a főépületben. Rendelkeznek fürdőszobával és 
WC-vel, valamint található bennük hajszárító, fürdőköpeny, papucs, 
TV (LCD), rádió, telefon, Wi-Fi, vasaló, légkondicionáló, minibár, kávé-
teafőző, széf, és terasz vagy erkély.
Beach Bungalow: 38 m2, ugyanúgy felszerelve, mint a Lanai 
Room, de tengerközeli bungaló, külön zuhanyzóval, nappalival és 
hálószobával, ventilátorral és egy 15 m2-es terasszal.
Garden Pool Bungalow: 38 m2-es kerti bungaló. Ugyanúgy 
felszerelve, mint a Beach Bungalow, de egy kis privát medencével a 
teraszon.
Overwater Bungalow: 42 m2-es víz feletti bungaló, ugyanúgy 
felszerelve, mint a Beach Bungalow, de napozóterasszal és közvetlen 
hozzáféréssel a lagúnához. 
Overwater Premium Bungalow: 42 m2, ugyanúgy felszerelve, mint 
az Overwater Bungalow, de szebb fekvéssel, és mélyebb vízben.

Szobák

Hilton Moorea Lagoon 
Resort & Spa ✶✶✶✶✶ 

Intercontinental 
Resort & Spa Moorea ✶✶✶✶+

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!
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Sofitel Moorea La Ora Beach 
Resort ✶✶✶✶✶

Fekvés: 2 km-re a kikötőtől, Moorea leggyönyörűbb tengerpartján, egy 
védett lagúnában, mely Tahitire néz. Moorea kb. 2 km-re, a Papeete 
Airport pedig 10 percre található belföldi járattal, vagy 30 percre 
komppal.
Hotel: Ez a polinéz építészetet és francia eleganciát sikeresen 
keresztező, ízlésesen berendezett hotel komplexum egy idilli trópusi 
kert közepén fekszik. Van váróterme, 2 étterme (melyek egyike a 
tengerparti gourmet étterem, a „K”), Vue koktél bárja, tengerparti bárja, 
úszómedencéje napágyakkal és napernyőkkel, és ajándékboltja is.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanzió esetén 3 fogásos menü vacsora.
Szórakozási lehetőségek: Zene és polinéz műsorok minden 
este. Illeték ellenében: Légzőcsöves búvár túrák, off-road túrák, autó 
kölcsönzés. Extrák: Érkezéskor virág nyakláncot, egy üveg vizet és egy 
alkoholmentes koktélt kap minden vendég.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, röplabda, asztalitenisz, 
tollaslabda, boccia. Illeték ellenében: Búvárkodás (saját búvár 
központban), széllovaglás, vitorlázás, vízisí, kajak, pedalo, kerékpár 
kölcsönzés.
Szépség és Wellness: A Le Jardin 7 csendes termével és a lagúnára 
néző panorámás kilátású pezsgőfürdőjével várja látogatóit. Élvezze a 
relaxációt és kozmetikai kezeléseket.

Luxury Garden Bungalow: 46 m2-es, modern bungalók. 
Rendelkeznek zuhanyzóval és WC-vel, valamint található bennük 
hajszárító, fürdőköpeny, papucs, TV (LCD), telefon, Wi-Fi, vasaló, 
légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, minibár, kávé-/teafőző, széf 
és kertre néző terasz. 
Luxury Beach Bungalow: 46 m2, ugyanúgy felszerelve, mint a 
Luxury Garden Bungalow, de közvetlen hozzáféréssel a tengerparthoz.
Superior Overwater Bungalow: 31 m2-es, víz feletti bungalók a 
lagúnában, üvegpadlóval, ahonnan meg lehet figyelni a víz alatti 
világot, valamint közvetlen átjárás a tengerhez. Ugyanúgy felszerelve, 
mint a Luxury Garden Bungalow.
Luxury Overwater Bungalow: 51 m2, ugyanúgy felszerelve, mint a 
Superior Overwater Bungalow, de nagyobb terasszal.

Szobák

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!



Itt jártunk...

Botanikus kertbe kirándulások
Kulturális felfedezőtúrák
Búvársisakos kirándulások

Látnivalók:
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4WD Szafari
Hajókirándulások
Búvárkodás

Művészeti galériák, üzletek
Múzeumlátogatások
Mélytengeri horgászat
Ökoturizmus túrák

Szörfözés
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Csendes-óceáni szigetek

   Tahiti

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -11/-12 óra
Repülési idő:  22-24 óra
Hivatalos pénznem: csendes óceáni 
frank, EUR-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: tahiti, francia, de 
mindenhol beszélik az angolt is
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: jobb oldali
Utazás: Budapestről 2 átszállással érhető el
Vízum: csak USA-n keresztüli utazásnál
Átalakító: 220V, 60Hrz helynként 110V 
Főváros (Tahiti): Papeete
Repülőtér (Tahiti): Fa’a’ā Int. Airport 

T ahitit már régóta az egyik legnépszerűbb trópusi üdülőhelyként tartják számon és 
a szerelem szigeteként is emlegetik. Hírnevét a fantasztikus és gyönyörű erdős 

hegyeknek, valamint a különleges fekete homokos partjainak köszönheti. Élvezze a Csendes 
Óceán meleg vizét, az egyedi Tahiti kultúrát, látogasson el egy igazi polinéz előadásra és 
kóstolja meg a helyi tradicionális ételeket. Nincs más dolga, mint ellátogatni erre a földi 
paradicsomra!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A Point Tata’a-n, Tahiti nyugati partján, egy Mooreára néző 
mesterségesen kialakított strandú lagúnában, kb. 10 km-re Papeete-
től és 12 km-re a kikötőtől. A Papeete Airport kb. 2 km-re található.
Hotel: Tahiti egyik leggyönyörűbb hotele, ez a polinéz stílusú hotel 
komplexum egy trópusi kert mélyén fekszik. A hotelben van recepció, 
váróterem, 2 étterem (nemzeti és nemzetközi konyhával, köztük a Le 
Lotus-szal, amely egy vízen fekvő gourmet étterem), 2 bár, medencés 
bár, 2 úszómedence (az egyik homokos fenékkel), napágyakkal és 
napernyőkkel, jacuzzi, ékszerbolt és szuvenír bolt. 
Ellátás: Amerikai svédasztalos reggeli. Félpanziós ellátás kérhető.Illeték ellenében: Előadások heti több alkalommal, légzőcsöves búvár 

túrák, hajókázás.
Sport és Fitness: Fitness központ, légzőcsöves búvárkodás, vízi 
aerobik, röplabda, tenisz. Illeték ellenében: Búvárkodás, mélytengeri 
halászat, vízisí, kajak.
Szépség és Wellness: A Deep Nature Spa, ami az Algotherm 
cég irányítása alatt áll, relaxációs és kozmetikai kezelések nagy 
választékával várja látogatóit. 
Nászutasoknak: A nászutasokat érkezésükkor ajándékkal fogadja.

InterContinental Tahiti 
Resort & Spa ✶✶✶✶+

Szobák
Standard: 28 m2-es szobák a főépületben, ízléses, polinéz stílusban. 
Rendelkeznek fürdőkáddal és WC-vel, valamint található bennük 
hajszárító, fürdőköpeny, papucs, TV (LCD), telefon, Wi-Fi, vasaló, 
légkondicionáló, minibár, kávé-/teafőző, széf, és terasz vagy erkély.
Lagoon View: 28 m2-es szobák, ugyanúgy felszerelve, mint a 
Standard szobák, közelebb vannak a lagúnához és a tengerre néznek.
Superior Lagoon: 28 m2-es szobák, mint a Lagoon View.
Panoramic Lagoon: 38 m2-es szobák, ugyanúgy felszerelve, mint 
a Standard szobák, de közelebb vannak a lagúnához és a tengerre 
néznek. A szobák a komplexum csendesebb felén, a homokos fenekű 
medencéhez közel helyezkednek el, és kilátással Mooreára.
Lagoon Overwater Bungalow: 38 m2-es víz feletti bungalók, a 
lagúna végén lévő gyaloghíd mellett. Ugyanúgy vannak felszerelve, 
mint a Standard szobák, terasszal, és közvetlen tengeri hozzáféréssel.

Esküvői csomag ár: 543.000 FT/ pártól
• Esküvői koordinátor
• Pap
• Polinéziai trió 14 táncossal
• Virág dekoráció
• Hagyományos öltözék
• 2 „pareo” a pár öltözékéhez
• Két virág korona és két virágfűzér
• Menyasszonyi csokor
• Két tahiti puncs ital kókusz héjban tálalva
• Tapa esküvői tanúsítvány
• Egy üveg pezsgő 
• Esküvői torta

Fogadalom megújítás

Hivatalos és Szimbolikus Esküvők a Hotelben

Hagyományos ceremónia
Esküvői csomag ár: 390.000 Ft/ pártól

• Esküvői koordinátor
• Pap
• Polinéziai trió 8 táncossal
• Virágdekoráció
• Tradicionális jelmezek
• 2 „pareo” a pár öltözékéhez
• Két virágkorona és két virágfűzér
• Menyasszonyi csokor
• Két tahiti puncs ital kókusz héjban tálalva
• Tapa esküvői tanúsítvány
• Egy üveg pezsgő

Esküvői csomag ár: 306.000 Ft/ pártól
• Ceremónia mester
• Helyi zenészek
• „Pareo” a pár öltözékhez, ha a menyasszony és vőlegénynek van 
  saját ruhája, akkor ajándékba megkapják
• 2 virágfűzér és virágkorona
• Menyasszonyi csokor
• Tapa esküvői tanúsítvány

Royal ceremónia
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• ÚTLEVELEK másolata és annak FRANCIA NYELVRE való hivatalos fordítása igazolással együtt eredetiben.
• EREDETI születési anyakönyvi kivonatokról készült EREDETI igazolás, amit a MAGYAR HATÓSÁGTÓL kell kérni (állandó lakhely szerinti) friss 
  dátummal, ezt is kell franciára hivatalosan lefordítatni és küldeni.
• Igazolás a lakhelyről és azt franciára hivatalosan lefordítani. Ez is friss dátummal kell, tehát ezért kell a külön igazolás és nem elég a 
  lakcím kártya.
• Családi Állapot igazolás, ha elváltak /vagy ha özvegyek/ akkor kell a hivatalos váló levél vagy halotti bizonyítvány francia fordítása.
• Ha házassághoz külön kívánnak kötni házastársi vagyonnyilatkozati -megosztási szerződést, akkor az is kell eredetiben, meg a hivatalos 
  francia fordítása.
• Tanúk útlevelének másolata és annak FRANCIÁRA való hivatalos fordítása is szüksége (ha nem kinti tanút kérnek, hanem itthonról mennek).
• Házasulandóknak kell azt is tisztázni hogy a FRANCIA POLINÉZ HATÓSÁGOK által kiadott Francia nyelvű házasság levelet itthon hogyan és 
  miféleképpen tudják beíratni és hivatalossá tenni.

Fontos információk: 
• Az esküvő előtt legkésőbb 45 nappal minden dokumentumot scannelve el kell küldeni a szállodának!

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Tahitin
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Fekvés: A Punaauia régióban, a nyugati parton, egy türkizkék lagúna 
kicsi, keskeny, fehér homokos tengerpartján, kb. 15 km-re Papeete-től 
és 15 km-re a kikötőtől. A Papeete Airport kb. 10 km-re található.
Hotel: Luxuskivitelű, modern hotel komplexum egy gyönyörű kert 
mélyén. A hotelben van recepció, váróterem, 2 étterem (köztük a 
lagúnára néző Le Carré), 3 bár, hatalmas úszómedence homokos 
padlóval, napágyakkal és napernyőkkel, és egy műterem kiállításoknak 
és művészi elfoglaltságokhoz. Napi kétszeres út Papeete-be hétfőtől 
szombatig.
Ellátás: Amerikai svédasztalos reggeli. Félpanziós ellátás esetén 
kétfogásos vacsora menü a La Plantationban. Ünnepi vacsora 
december 31-én. 
Szórakozási lehetőségek: Illeték ellenében: Főző- és rajzórák 
heti több alkalommal, élő zene vagy polinéz előadás heti egy este, 
légzőcsöves búvár túrák, vezetett túrák, autó kölcsönzés.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, vízi aerobik, jóga, kajak, 
strandröplabda, tenisz, asztalitenisz. Illeték ellenében: Búvárkodás.
Nászutasoknak: A nászutas párt a hotel érkezésükkor ingyen 
koktéllal fogadja.

Deluxe Garden Room: 45 m2-es szobák. Rendelkeznek 
fürdőkáddal, zuhanyzóval és WC-vel, valamint található bennük 
hajszárító, fürdőköpeny, papucs, TV (LCD), rádió, telefon, Wi-Fi, vasaló, 
légkondicionáló, minibár, kávé-/teafőző, széf, és kertre néző terasz 
vagy erkély.
Deluxe Ocean View: 48 m2-es szobák a 2-4. emeleten, ugyanúgy 
felszerelve, mint a Deluxe Garden Room, de lagúnára néző erkéllyel.
Overwater Bungalow: 55 m2-es víz feletti bungalók, ugyanúgy 
felszerelve, mint a Deluxe Garden Room, de öltözővel, ventilátorral és 
terasszal.

Szobák

Fekvés: A Punaauia régióban, Tahiti északnyugati partján, egy 
homokos tengerparton, egy bevásárlóközpont közelében, és kb. 10 
km-re Papeete-től és 11 km-re a kikötőtől. A Papeete Airport kb. 8 km-
re található.
Hotel: Modern hotel komplexum egy bevásárló központ közelében, 
önellátó stúdiókkal. A hotelben van recepció, váróterem Wi-Fi 
hozzáféréssel, étterem, Taapuna medencés bár és a Punavai Lounge 
bár, végtelenített medence gyönyörű kilátással Moorea szigetére, 
szépségszalon, Manea Spa, és shuttle-szolgáltatás Papeete és a hotel 
között (illeték ellenében). 
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén 2 fogásos vacsora 
menü. 
Szórakozási lehetőségek: Illeték ellenében: Hajókázás, vezetett 
séták.
Sport és Fitness: Fitness center, vízi aerobik, légzőcsöves búvárkodás.

Standard: 30 m2-es szobák a főépületben, modern, polinéz stílusban 
berendezve. Rendelkeznek fürdőkáddal, zuhanyzóval és WC-vel, 
valamint található bennük hajszárító, TV (LCD), DVD-lejátszó, telefon, 
internet, vasaló, légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, minibár, 
kávé-/teafőző és széf.
Garden Studio: 41 m2-es stúdió, ugyanúgy felszerelve, mint a 
Standard, de egy kicsi, teljesen felszerelt konyhával, amiben van hűtő, 
mikrohullámú sütő, és kertre néző erkéllyel vagy terasszal.
Lagoon Suite: 59 m2-es lakosztály, ugyanúgy felszerelve, mint a 
Garden Studio, de külön nappalival és hálószobával, még egy LCD TV-
vel, és lagúnára néző erkéllyel vagy terasszal.

Szobák

Le Méridien Tahiti ✶✶✶✶

Manava Suite Resort Tahiti ✶✶✶✶

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!
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Tahiti Pearl Beach Resort ✶✶✶✶
Fekvés: Szálljon meg a Tahiti Pearl Beach Resortban, amely a 
900 méter hosszú Lafayette Beachen helyezkedik el, buja, trópusi 
környezetben. A szálloda az egyetlen négy csillagos szálloda Tahiti 
keleti partján, amely kivételes kényelmet és látványos kilátást nyújt 
az óceánra. Village Arue kis falujában, a természetes, keskeny, fekete 
homokos Lafayette Beachen, Tahiti északkeleti partján, kb. 7 km-re 
Papeete-től és a kikötőtől. A Papeete Airport kb. 16 km-re található.
Hotel: Elegáns, modern hotel komplexum egy trópusi kert szívében. A 
hotelben van recepció, váróterem Wi-Fi hozzáféréssel, 2 étterem, bár, 
társalgó, úszómedence napágyakkal és napernyőkkel, jacuzzi, butik, 
gyerek klub, és shuttle szolgáltatás Papeete-be hétköznapokon napi 
2-szer.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén két fogásos 
vacsora menü az étteremben.
Szórakozási lehetőségek: Élő zene, naponta változó programok, pl. 
tahiti táncórák. Illeték ellenében: autó kölcsönzés.
Sport és Fitness: Fitness center, vízi aerobik, jóga, kajakozás.
Szépség és Wellness: A tágas és gyönyörű Le Spa, 5 masszázs 
termével, gőzfürdővel, szaunával és Fitness központtal várja 
relaxációra vágyó vendégeit.

Deluxe Ocean View: 29 m2-es szobák tahiti stílusban berendezve. 
Rendelkeznek fürdőkáddal és WC-vel, valamint található bennük 
hajszárító, TV, rádió, telefon, internet, légkondicionáló, hűtőszekrény, 
kávé-/teafőző, széf, és tengerre néző terasz vagy erkély.
Ocean View with a Jacuzzi: 30 m2-es szobák, ugyanúgy felszerelve, 
mint a Deluxe Ocean View, de extra jacuzzival.

Szobák

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!



Városi Könyvtár és Múzeum
Jet Ski
Kitesurf 

Látnivalók:
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Avarua
Papeiha kő
Arutanga

Művészeti galériák, üzletek
Wigmore vízesés
Hajókirándulások
Kulturális Falu

Hét az egyben kókuszfa
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Csendes-óceáni szigetek

  Cook-szigetek

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -11/-12 óra
Repülési idő:  21-23 óra
Hivatalos pénznem: Új-Zélandi dollár 
Hivatalos nyelv: angol nyelv, 
Cook-szigeteki maori nyelv
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: bal oldali
Utazás: Budapestről 2 átszállással érhető el
Vízum: csak USA-n keresztüli utazásnál
Átalakító: 240 V, átalakító szükséges
Főváros: Avarua
Repülőtér: Rarotonga

A csendes-óceán egyik legszebb szigetcsoportja a Cook-szigetek. A paradicsomi 
állapotokat őrző sziget gyönyörű tengerpartjai, szélben hajladozó pálmafái, 

felejthetetlen naplementéi örökre szóló élmények maradnak azoknak a szerencséseknek, 
akik eljuthatnak ide. A csodálatos partokon kívül izgalmas kirándulásokat is tehetnek a 
külső korallzátonyokhoz. Mi lehet annál szebb és felejthetetlenebb, mint egy fehérhomokos 
álomszép tengerparton, pálmafák árnyékában “kimondani a boldogító igent”. Lehetőséget 
kínálunk Önöknek, hogy életük legszebb napja örök élmény legyen.
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Hivatalos és Szimbolikus Esküvők 
a Cook szigeteken

Rarotonga esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1658 EUR/ pártól

• Házassági anyakönyvvezetőségi illeték
• Esküvői koordinátor
• Menyasszonyi csokor
• Sminkes és fodrász a menyasszonynak 
• Egy üveg pezsgő
• Virágfűzér a vőlegénynek
• Szív alakú virágdekoráció a tengerparton
• Egy kisebb esküvői torta
• Zenés bevonulás az esküvő helyszínére

Helyszín: A ceremónia helyszíne Rarotonga szigetén igény szerint a 
tengerparton vagy egy kápolnában.

„One foot” sziget esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1538 EUR/ pártól

Házasodjon a romantikus, csaknem érintetlen „One foot” szigeten,  
a lagúna közepén elhelyezkedő  festői, csodálatosan fehérhomokos 
és pálmafás tengerparton.

• Házassági anyakönyvvezetőségi illeték
• Esküvői koordinátor
• Egy üveg pezsgő
• Virág a menyasszonynak 
• Virág a vőlegénynek
• Ajándék a párnak
• Zenész
• Zenés és hajótranszfer a „One foot” szigetre és vissza

Cook szigeteki esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Születési anyakönyvi kivonat
• Családi állapot igazolás
• Elváltak esetén bírósági végzés a válásról
• Névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat
• A dokumentumok hiteles fordítása angol nyelvre

Fontos információk: 
• Vasárnap és ünnepnapokon nem lehetséges a szertartás
• Rarotongán legalább 4 teljes nappal az esküvő előtt meg kell érkezni a szállodába
• Minimum életkor 20 év
• Transzfert Rarotonga esetében az anyakönyvi hivatalba tartalmazza az ár
• Ha az esküvő naplemente alatt van vagy 18 óra után kerül megrendezésre felárat kell fizetni

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő a Cook-szigeteken
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Fekvés: Rarotonga déli részén, közvetlenül a gyönyörű fehér homokos 
tengerparton. Rarotongától kb. 15 km-re.
Hotel: A pálmafákkal körülvett szálloda korszerű eleganciát 
kínál, kimagaslóan személyes hangulattal és egy kihagyhatatlan  
lehetőséggel a pihenésre és relaxációra. A hotelben van recepció,  
kávézó / étterem, lagúnára néző úszómedence napágyakkal és 
napernyőkkel, és egy kicsi gyógyfürdő is. Azok számára, akik nyugal-
mat és luxust keresnek legmegfelelőbb a díjnyertes 4,5 csillagos 
Resort. A Small Luxury Hotels of the World tagja, ideális helyszín a 
nászutasoknak és pároknak, akik romantikus, festői környzetben 
nyugalomra vágynak. Fényűző privát környezet és barátságos 
személyzet valóban egyedülálló fényűző polinéziai élményt nyújt a 
vendégeinknek.
Ellátás: Amerikai reggeli. Félpanziós ellátás esetén 2 fogásos ebéd 
menü, teljes ellátással pedig 2 fogásos ebéd és 3 fogásos vacsora. 
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, kajak, álló evezés.
Nászutasoknak: Akik min. 5 éjszakára foglalnak szobát, ajándék 
üveg pezsgőben és egy gyertyafényes vacsorában részesülnek a 
tengerparton.

Garden Room: 36 m2, modern és ízlésesen, óceániai stílusban 
berendezett bungalók egy trópusi kert közepén. Rendelkeznek 
zuhanyzóval és WC-vel, kültéri zuhanyzóval, pezsgőfürdővel, privát 
kerttel, valamint található bennük hajszárító, fürdőköpeny, LCD TV, 
rádió, CD-lejátszó, telefon, Wi-Fi (külön díjért), vasaló, kicsi konyha 
mikrohullámú sütővel, hűtőszekrénnyel és kávé-/teafőzővel, széf, és 
kertre néző terasz.
Overbeach: 53 m2-es bungalók, ugyanúgy felszerelve, mint a Garden 
Room, de konyha nélkül, légkondicionálóval, és nagyobb beltérrel, 
hálószoba fürdővel, amelyben dupla mosdókagyló és esőzuhany is 
van, valamint a Garden Roomnál nagyobb terasszal. Ezek a bungalók 
a tengerparton fekszenek és az ágyból gyönyörű kilátást kínálnak a 
lagúnára.

Szobák

Fekvés: Rarotonga keleti partján, közvetlenül a fehér homokos 
és fennséges lagúnájú Muri tengerparton, kb. 10 perces kocsiútra 
Avaruától. A Rarotonga repülőtér kb. 12 km-re található.
Hotel: Magas színvonalú hotel komplexum egy gyönyörű trópusi 
kertben, ideális egy csendes és pihentető nyaralásra. A hotelben 
van recepció, váróterem, 3 étterem (melyek egyike közvetlenül a 
tengerparton helyezkedik el, és a lagúnára és közeli szigetekre néz), 
bár, úszómedence napágyakkal és napernyőkkel, gyerek klub, külön 
gyerek medence és szuvenír bolt is.
Ellátás: Kontinentális reggeli. Félpanziós ellátás esetén amerikai 
reggeli és 3 fogásos vacsora, teljes ellátás esetén pedig amerikai 
reggelit, 2 fogásos ebédet és 3 fogásos vacsorát tartalmaz.
Szórakozási lehetőségek: Helyi zenekarok és tradícionális 
előadások. Illeték ellenében: Légzőcsöves búvár túrák, hajókázás, 
vezetett séták, kerékpártúrák.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, kajak, strandröplabda, 
Bocce.
Illeték ellenében: Búvárkodás, széllovaglás, vitorlázás, vízibiciklizés, 
tenisz, kerékpár kölcsönzés.

Standard Studio Room: 36 m2. Rendelkeznek zuhanyzóval és WC-
vel, valamint található bennük hajszárító, rádió, telefon, Wi-Fi (külön 
díjért), vasaló, légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, mikrohullámú 
sütő, hűtőszekrény, kávé-/teafőző, széf, és kertre néző terasz vagy 
erkély.
Premium Garden Suite: 44 m2-es lakosztály, ugyanúgy felszerelve, 
mint a Standard Studio Room, de elegánsabb, és külön nappalija és 
hálórésze, valamint nagyobb fürdőszobája van, és található benne 
fürdőköpeny, papucs, TV (LCD) és saját terasz.
Beachfront Suite: 53 m2-es lakosztály, ugyanúgy felszerelve, mint 
a Premium Garden Suite, de nincs külön nappali és hálórész, viszont 
van tengerparta néző erkély vagy terasz.

Szobák

The Little Polynesian ✶✶✶✶

Pacific Resort Rarotonga ✶✶✶✶
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Beachcomber Muri  ✶✶✶+
Fekvés: Rarotonga keleti partján, közvetlenül a fehér homokos Muri 
tengerparton, kb. 10 perces kocsiútra Avaruától. A Rarotonga repülőtér 
kb. 12 km-re található.
Hotel: Kicsi, kényelmes és otthonos bungaló-komplexum egy 
gyönyörű trópusi kertben. Éttermek és boltok a közelben, ideális 
önellátó nyaralásra. A hotelben van recepció, váróterem, tengervizes 
úszómedence napágyakkal, és ingyen igénybe vehető grill.
Ellátás: Kontinentális reggeli saját szobában. 
Szórakozási lehetőségek: Illeték ellenében: Túrák a szigeten, autó 
kölcsönzés, quad és roller kölcsönzés, kerékpározás, hajókázás.
Sport és Fitness: Légzőcsöves búvárkodás, kajak, állva evezés. Illeték 
ellenében: Búvárkodás, széllovaglás, vitorlázás, kerékpár kölcsönzés.
Nászutasoknak: Akik minimum 5 éjszakára foglalnak szobát, 
azoknak a hotel egy üveg pezsgővel kedveskedik.

Garden Unit: 38 m2-es bungalók a kertben, külön nappalival 
és hálószobával. Rendelkeznek zuhanyzóval és WC-vel, valamint 
található bennük hajszárító, rádió, Wi-Fi (külön díjért), légkondicionáló, 
mennyezeti ventilátor, kicsi, teljesen felszerelt konyha (mikrohullámú 
sütő, hűtőszekrény, kávé-/teafőző), széf, és a kertre és medencére 
néző privát terasz.
Seaview Unit: 31 m2-es, félkörívbe rendezett bungalók, külön 
nappalival és hálószobával. Rendelkeznek zuhanyzóval és WC-
vel, valamint található bennük hajszárító, rádió, Wi-Fi (külön díjért), 
légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, kicsi, teljesen felszerelt 
konyha (mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, kávé-/teafőző), széf, és a 
lagúnára néző privát terasz.

Szobák

Fekvés: Rarotonga keleti partján, közvetlenül a fehér homokos és 
türkizkék lagúnájú Muri tengerparton, kb. 10 perces kocsiútra Avaruától. 
A Rarotonga repülőtér kb. 12 km-re található.
Hotel: Ez a 4,5 csillagos elegáns, igazi polinéziai üdülőhely a trópusi 
szigeten egyedülálló hotel. Hagyja el a hétköznapi stresszt és 
merüljön el egy trópusi szigeti oázisba, amelyet Rarotonga érintetlen 
szépsége vesz körül. Polinéz stílusú hotel komplexum trópusi kerttel, 
közvetlenül a fehér homokos tengerparton. A hotelben van recepció, 
polinéz ételkülönlegességeket felszolgáló étterem, bár, úszómedence 
napágyakkal és napernyőkkel, könyvtár és ingyen igénybe vehető 
grillsütők. 
Ellátás: Kontinentális reggeli. 
Szórakozási lehetőségek: Illeték ellenében: Túrák a szigeten, 
hajókázás, vezetett séták.
Sport és Fitness: Kajak, légzőcsöves búvárkodás. Illeték ellenében: 
Jóga, búvárkodás, kerékpár kölcsönzés.
Szépség és Wellness: A Nautilus Spa-ban a trópusi tájat csodálva 
relaxálhat, amíg masszázsokkal és különböző kezelésekkel 
kényeztetik (pl. aromaterápia, esőzuhany a trópusi kertben stb).

Nautilus Resort ✶✶✶✶+

Garden: 55 m2, polinéz stílusban berendezve. A tágas és nyílt házikók 
rendelkeznek egy nagy fürdőszobával (fürdőkáddal, zuhanyzóval és 
WC-vel), kültéri zuhanyzóval, valamint található bennük hajszárító, 
fürdőköpeny, TV (LCD), rádió, telefon, Wi-Fi, légkondicionáló, mennyezeti 
ventilátor, egy kicsi hűtőszekrény, pirítóssütő, kávé-/teafőző, saját 
tengervizes medence a bútorozott teraszon, és egy kicsi kert is.
Beachfront: 55 m2, ugyanúgy felszerelve, mint a Garden, de kilátással 
a türkizkék lagúnára és csak pár lépésnyire a tengerparttól.

Szobák







Karib-térség





Itt jártunk...

Playa banca
Los Haitises
Karibi est

Látnivalók:
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Santo Domingo
Samana
Saona

Buggy túrák
Jeep safari
Mélytengeri horgászat
Úszás delfinekkel

Althos de Chavon
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Karib-térség

Dominikai Köztársaság

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  10-12 óra
Hivatalos pénznem: dominikai peso. 
2000 után gyártott USD-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: spanyol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

.

Utazás: jelenleg Budapestről egy 
átszállással elérhető
Vízum: turista kártya szükséges,        
10 usd/fő a helyszínen fizetendő 
Átalakító: 110 V átalakító szükséges
Főváros: Santo Domingo
Repülőtér: Punta Cana, Puerto Plata

H ispaniola-szigetét, amin a mai Dominikai Köztársaság is található, első európaiként 
Kolumbusz Kristóf pillantotta meg 1492-ben. „A Föld legjobb, legtermékenyebb, 

legkellemesebb, legkiegyensúlyozottabb tája, a leggyönyörűbb föld, amit emberi szem 
valaha látott”-írta. A jelzők önmagukért beszélnek. A Dominikai Köztársaság a hófehér  
homokú öblök országa, ahol kristálytiszta, türkizkék a tenger, trópusi a klíma, 
gazdag a növényzet, modernek és minden igényt kielégítőek a tengerparti szállodák. 
Amennyiben pihenésre, romantikus, családi vagy kalandvágyó üdü-lésre vágyik, a Karib-
tenger kékségében a Dominikai Köztársaság minden álmát valóra váltja. Az ország 
nemcsak felejthetetlen nyaraláshoz, de külföldi álomesküvőhöz, nászúthoz és fakultatív 
kirándulásokhoz is ideális választás. A trópusi paradicsom klímája egész évben alkalmas 
nyaralásra. A hófehér homokos tengerpart, az ízletes és változatos jellegű karibi konyha,  
a helyi emberek vidámsága, vendégszeretete és a különleges hangzású zene a merengue 
adja az ország varázsát! Mondja ki itt a Boldogító „Igent” és garantáltan egy egzotikus külföldi  
Álomesküvőben lesz része!



Az esküvő helyszíne: Saona sziget, ami hajóval érhető el!

A dominikai esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Klasszikus esküvői csomag

A szimbolikus esküvő: 1199 USD/ pártól 
Hivatalos  esküvő: 1849 USD/ pártól

• Saona Nemzeti Park Adó és belépő
• Szárazföldi és tengeri transzport Hotel - Saona - Hotel között
• Dekoráció az esküvő helyszínén (pálmaleveles kapu, 
  virágokkal díszítve)
• Menyasszonyi csokor
• 1 üveg pezsgő
• Színes fotósorozat
• Fotók pendrive-on
• Esküvői zene

Az új ár 2017. december 22-től érvényes!
Szimbolikus esküvő: 1 790 USD/pár
Hivatalos esküvő: 2440 USD/pár

• Saona Nemzeti Park Adó és belépő
• Szárazföldi és tengeri transzport Hotel - Saona - Hotel között
• Dekoráció az esküvő helyszínén (bambuszos kapu)
• Virágdíszítés a hajón
• Virágdekoráció az esküvői asztalon
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegény virágdekoráció az öltözéken
• 1 üveg pezsgő
• Mini büfé (tenger gyümölcsei)
• Színes fotósorozat
• Fotók pendrive-on
• Esküvői zene

Esküvői csomagok magyar nyelven

Royal esküvői csomag
Szimbolikus esküvő: 2 190 USD/pár
Hivatalos esküvő: 2840 USD/pár

• Saona Nemzeti Park Adó és belépő
• Szárazföldi és tengeri transzport Hotel - Saona - Hotel között
• Dekoráció az esküvői helyszínen (bambuszos kapu)
• Virágdíszítés a hajón
• Virágdekoráció az esküvői asztalon
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegény dekoráció az öltözéken
• 2 üveg pezsgő
• Mini büfé (languszta és gyümölcs)
• Színes fényképsorozat
• Fotók pendrive-on
• Légballonok (a jó szerencséhez)
• Rizs és rózsasziromeső
• Esküvői virágkoszorú
• Esküvői zene
• Ajándék

Ultimate esküvői csomag
Szimbolikus esküvő:  2590 USD/pár
Hivatalos esküvő: 3240 USD/pár

• Saona Nemzeti Park Adó és belépő
• Szárazföldi és tengeri transzport Hotel- Saona - Hotel között
• Dekoráció az esküvő helyszínén (bambuszos kapu)
• Virágdíszítés a hajón
• Virágdekoráció az esküvői asztalon
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegény dekoráció az öltözéken
• 2 üveg pezsgő
• Esküvői torta
• Mini büfé (tengeri ételek és gyümölcs)
• Tengerparti romantikus vacsora (languszta)
• Színes fotósorozat
• Fotók Pendrive-on 
• Esküvői video (30 perc, DVD előkészítéssel)
• Légballonok (a jó szerencséhez)
• Rizs és rózsaszirom eső
• Esküvői virágkoszorú
• Esküvői zene
• Élő zene (Merengue, Bachata)
• Masszázs a tengerparton
• Ajándék félnapos kirándulás
• Ajándék

Las Palmillas esküvői csomag
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Születési anyakönyvi kivonat
• Családi állapot igazolás
• Ha az illető elvált személy, akkor egy bírósági végzés a válásról.
• Az esküvő szervezőjének a következő iratokat (másolat) kell a rendeléskor megküldeni legalább 4 héttel az esküvő előtt. Az eredeti okmányokat 
  elég érkezéskor átadni a kinti képviselőnek!
• A dokumentumok spanyol nyelvre fordított és fordításhitelesített változata
• A házasodó felek pontos lakcíme
• A szülök családi és keresztneve mindkét részről
• A tanúk családi és keresztneve, azok útlevélmásolata, dominikai tanúk esetén az esküvő szervezője szolgáltatja a tanúk személyi okmányait

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő a Dominikai Köztársaságban
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Fekvés: Playa Bavaro legszebb részén fekszik, gyönyörű trópusi 
növényzettel és pálmákkal övezve.
Hotel: A népszerű üdülőhely 3 részre osztható: Ocean (közvetlenül 
a parton), Villas ( kb. 650 m-re a strandtól) és a Village (kb. 500 m-re 
a strandtól). A létesítmény szolgáltatásait korlátlanul használhatják 
a hotel vendégei. A karib stílusban épült üdülőfaluban a lenyűgöző 
trópusi kertben kellemes bungalók is foglalhatók. Napágyak és 
törölközők a medencénél és a strandon is ingyenesen vehetők 
igénybe. Ezen kívül 2 úszómedence poolbárral, beach-Klub 
étteremmel és terasszal, hall recepcióval, Internet-sarok, butikok 
és üzletek, 8 bár, 7 étterem (ebből 4 a lá carte, pizza- és snack 
bár) várja a szálloda vendégeit. Ingyenesen igénybe vehető busz 
közlekedik a tengerpart és a hotel között.
Sport és Fitness: Fitnesscenter a modern IFA Corallium Spa & 
MediSpa központban, 16 kardio- és edzőgéppel valamint személyi 
edzővel, 1 teniszpálya, aerobic, strandröplabda, kosárlabda, 
kajak, katamaránozás, vitorlázás, szörf, asztalitenisz, vízibicikli és 
snorkeling. Crazy Banán, PADI- búváriskola, golfozási lehetőség.
Ellátás: All inclusive. Minden étkezés büféből történik.
Szépség és Wellness: IFA Corallium Spa & Medispa központ 
8 masszázskabin és nyitott pavilon, szépségcentrum, szauna, 
gőzfürdő, jacuzzi és 2 masszázsbungalow a strandon.
Szórakozási lehetőség: Sportanimáció, játszóház, vízi-és step 
aerobic, táncórák, éjszakai showműsorok, disco.

Standard-szobák: A karibi stílusban berendezett, kényelmes 
szobákban a Bavaro Villas részben 2 fullsize-ágy, fürdőszoba vagy 
zuhanyozó, WC, hajszárító, légkondicionálás, bérelhető széf, plazma-
kábel-TV, telefon, WIFI (térítés ellenében), kis hűtőszekrény és terasz. 
A szobák sorbungalókban találhatók, és kb. 600 m-re fekszenek a 
strandtól, ahova ingyenes hotelbuszokkal lehet eljutni.
Superior-szobák: Tágasabbak, a Bavaro Village és Bavaro Ocean 
részben találhatók, francia balkonnal rendelkeznek, kiegészítve 
külön zuhanyozóval a fürdőszobában. A Superior-szobák külön kis 
lakóegységekben helyezkednek el, kb. 150-400 m-re a strandtól.

Szobák

Fekvés: Közvetlenül a kilométer hosszúságú álomszerű Playa 
Bavaro-n fekszik. A repülőtér mindössze csak 20 percre van a 
szállodától.
Hotel: A vendégek csendre és pihenésre találnak a trópusi kertben, 
amely kizárólag felnőtteknek van kialakítva. A Secrets Royal Beach 
eleganciája és modernsége elkápráztatja a vendégeket. A hotel 
központjában egy egzotikus medence kelti fel a vendégek figyelmét. 
Az ár tartalmazza a törölközők, napágyak és napernyők használatát. 
Különleges specialitásokat lehet kóstolni a büfé étteremben és a 
két á la carte étteremben, melynek fantasztikus francia konyhája 
van, valamint grill specialitásokat is készítenek. Ezen kívül lehet 
használni az összes szolgáltatást a szomszédos Now Larimar 
hotelban, így az további nyolc étteremmel bővül a hotel kínálata. Este 
változatos programok várják a kedves látogatókat és a casinóban 
bárki kipróbálhatja szerencséjét. A Hotel businesscentert, mosodát,  
boltokat és az orvosi ellátást biztosít.
Ellátás: All inclusive. Minden étkezés büféből történik.
Sport és Fitness: Fitnesscenter, Tenisz, Billiárd, Basketball, vízi sport.
Szépség és Wellness: Spa, kezelések illeték ellenében. 
Nászutasoknak: Friss gyümölcs, 1 üveg pezsgő, pezsgős reggeli a 
szobában.

Juniorsuit Tropical View: 53 m2, a szoba modern berendezésű, 
emellett van kád/zuhany, WC, hajszárító, fürdőköpeny, klíma, ventilátor, 
TV, CD, DVD, vasaló, kávégép, wifi, széf, mini bár, 24 órás szobaszerviz, 
valamint erkély és kinti jakuzzi.
Swim up-Juniorsuit: 53 m2, a szoba modern berendezésű, emellett 
van kád/zuhany, WC, hajszárító, fürdőköpeny, klíma, ventilátor, TV, CD, 
DVD, vasaló, kávégép, wifi, széf, mini bár, 24 órás szobaszerviz, valamint 
erkély, kinti jakuzzi, kis kert és 2 napágy.
Juniorsuit Oceanview: 53 m2, ugyanolyan berendezéssel 
rendelkezik, mint a Juniorsuit Tropical View, emellett a kilátás a 
tengerre csodálatos élményt biztosít.
Preferred Club Juniorsuit Tropical View: kb. 54 m2, személyes 
check-in/out, privát aula, extra medence, kontinentális reggeli az 
aulában, snack és desszert délutánonként, a wifi használata ingyenes.

Szobák

IFA Villas Bavaro Resort & Spa ✶✶✶✶ 

Secrets Royal Beach Punta Cana ✶✶✶✶✶
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Now Larimar Punta Cana ✶✶✶✶✶
Fekvés: Közvetlen tengerparton fekszik a fehér homokos Playa Bavaro 
partszakaszon. A Punta Cana reptértől kb. 30 percre található.
Hotel: A szálloda mesés karibi környezetben nyújt pihentető 
kikapcsolódást szállóvendégeinek. Összesen 8 éttermével (ebből 
6 a-la carte) és 7 bárjával igazi kulináris élvezetet kínál minden 
igénynek megfelelően. A hagyományos svédasztal mellett a 
különböző nemzetek konyhájának legjavát kínálják éttermei, mint 
például a Capers az olasz ételekkel, de megtalálható még francia 
gourmet konyha, ázsiai konyha valamint grill specialitások – Bluewater 
Grill széles választéka. Hatalmas csúszdaparkjában 2 jacuzzi és 4 
úszómedencéje között található még 1 relax- és 1 gyerekmedence. 
Napozóágy, napernyő és törölköző biztosított.
Ellátás: All inclusive. Minden étkezés büfé rendszerben történik.
Szórakozási lehetőségek: Szabadtéri színház színvonalas 
programokkal, diszkó, kaszinó, butikok, miniclub 4-12 éveseknek, 
animációs programok.
Sport és Fitness: Fitness, tenisz, íjászat, röplabda, kosárlabda, 
vízilabda, asztali tenisz, kajak, szörf, vitorlás, tengeri horgászat, 
búvárkodás, motoros vízi sportok, teniszpálya, lovaglás. 
Nászutasoknak: Friss gyümölcs, 1 üveg pezsgő, pezsgős reggeli a 
szobában.

Daluxe szoba kilátás a kertre: 40 m2, modern berendezésű, 
pezsgőfürdős káddal és szeparált zuhanyzóval/WC, hajszárító, 
fürdőköntös/papucs, TV, telefon, wifi, vasaló/vasalódeszka, klíma, 
mennyezeti ventilátor, minibár, kávé/-teafőző, széf, erkély vagy terasz 
kertre néző kilátással.
Deluxe szoba trópusi kilátással: 40 m2, modern berendezésű, 
pezsgőfürdős káddal és szeparált zuhanyzóval/WC, hajszárító, 
fürdőköntös/papucs, TV, telefon, wifi, vasaló/vasalódeszka, klíma, 
mennyezeti ventilátor, minibár, kávé/-teafőző, széf, erkély vagy terasz 
kertre néző kilátással.
Deluxe Garden Swim-up szoba: 46 m2, közvetlen átjárás a 
medencéhez a teraszon keresztül.
Családi szoba: 92 m2, ideális családoknak, külön fürdőszobával.

Szobák

Fekvés: A hotel közvetlenül a tengerparton fekszik, csak 28 km-re van 
a nemzetközi reptértől. A közelben található egy golfpálya és további 
hotelek.
Hotel: A luxus hotel  összesen 470 szobával  rendelkezik, valamint 
egy recepcióval, pénzváltóval, ingyenes internettel, 10 étteremmel 
(nemzetközi, japán, mexikói), több bár, 2 snack bár. A kerti térségben 
található egy medence, egy gyerekmedence napozóterasszal, 
napernyőkkel és napágyakkal.  Térítés ellenében igénybe vehető 
mosoda és orvosi ellátás.
Ellátás: All Inclusive ellátás. Minden főétkezés büfé formában 
vagy Á-la-carte étteremben. Snackek, különböző alkoholos és 
alkoholmentes italok egész nap elérhetőek a vendégek számára.
Szórakozási lehetőségek: Kaszinó a közelben. 
Sport és Fitness: Animációk és szórakoztató programok esti show-k 
kíséretében gondoskodnak a vendégek szórakoztatásáról. Az All 
Inclusive csomagba beletartozik az asztali tenisz, strand röplabda, 
táncórák, aerobic, kajakozás. További vízi sport lehetőségek térítés 
ellenében elérhetőek. 
Gyermekeknek: A 4 és 12 év közötti gyerekeknek mini klub, a 13 és 
17 év közöttieknek pedig egy tini club nyújt szórakozási lehetőséget.

Luxury szoba: Kétágyas, medence oldali, kertoldali és kertre néző 
kilátással, 33 m2, klíma, széf, vasalódeszka, kávéfőző, minibár: 
illetékmentesen, üdítők, víz, minibár feltöltés: nappal, telefon, internet, 
kábel TV, szobaszerviz: illetékmentesen, fürdőkád vagy zuhanyzó, WC, 
hajszárító, terasz vagy erkély ülőbútorokkal. 
Luxus szoba óceáni kilátással: Kétágyas szoba, tengerre néző, 
33 m2-es, légkondicionáló, széf, vasaló, vasalódeszka, minibár: 
díjmentes, napi feltöltéssel, üdítők, víz, WLAN / WiFi: ingyenesen, TV: 
kábel TV, szobaszerviz: díjmentes, zuhanyzó, WC, fürdőköpeny, papucs, 
hajszárító, erkély vagy terasz ülőbútorokkal. 
Luxus swim out szoba: Kétágyas szoba, medence oldali, 33 m2, 
légkondicionáló, széf, vasaló, vasalódeszka, minibár: díjmentes, 
napi feltöltéssel, üdítők, víz, WLAN / WiFi: ingyenesen, TV: kábel 
TV, szobaszerviz: díjmentes, zuhanyzó, WC, fürdőköpeny, papucs, 
hajszárító, erkély vagy terasz ülőbútorral, saját medencével.

Szobák

Royalton Punta Cana 
Resort & Casino ✶✶✶✶✶



Itt jártunk...

Mini Yucatan körutazás
Teotihuacan piramisai 
Guadalupe bazilika

Látnivalók:
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Chichen Itza
Tulum, Coba, cenote
Xcaret

Rio Secreto – barlangtúra
Isla Mujeres katamaránnal
Dzsungel túra 
Úszás delfinekkel

Búvárkodás
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Karib-térség

Mexikó

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -7 óra
Repülési idő:  12-13 óra
Hivatalos pénznem: mexikói peso
Hivatalos nyelv: spanyol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs 
Közlekedés: jobb oldali

.

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 127 V, átalakító szükséges
Főváros: Mexikóváros
Repülőtér (Yucatan félsziget): Cancun

M exikó az egyik legismertebb latin-amerikai úti cél, legyen szó hófehér homokos 
tengerpartjáról, türkizkék vízéről, a híres maya romjairól, ősi indián civilizációs 

emlékeiről, cseppkőbarlangjairól, vulkánjairól, vagy a híres Tequilájáról. Nincs olyan ember, 
aki ezek közül ne hallott volna valamelyikről. Mexikóban mind erre lehetőség van és még sok 
más érdekes programot tartogat az ide utazók számára. Az aztékok és maják birodalmában 
kb. 10 000 kilométernyi gyönyörű tengerparttal találkozik az ide látogató turista, csak azt 
kell eldönteni, hogy melyik részét szeretné felfedezni először. Rendkívül nagy és színes 
az ország. Különböző tájegységei igen eltérőek, mind földrajzilag, mind kulturálisan, sőt 
még az őslakosok kinézete és nyelve is eltérő területenként, viszont ritka az olyan ország, 
ahol a kultúra és a szabadidő olyan közel található egymáshoz, mint Mexikóban a Yucatán-
félszigeten.
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Esküvői csomagok magyar nyelven!

Szimbolikus tengerparti esküvő: 1490 USD/ pártól
• Esküvő személyre szabása és tervezése
• Esküvői koordinátor
• Dekoráció
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegény kitűző
• Rózsaszirom
• Asztali virágdekoráció
• Fotó (kb. 100 db fénykép Cd-n)

Tengerparti helyszín: Condominios Brisas
Ez egy pici tengerparti resort nyaralólakásokkal. A tengerpart nyugodt, 
nincs sok ember általában.

Az ár tartalmaz egy kis apartmant délutánra, ahol át lehet öltözni.

Esküvő a tengeren

Esküvő vitorláshajón:
Szimbolikus: 1990 USD/ pártól
Hivatalos polgári esküvő: 2600 USD/ pártól

Esküvő Yachton:
Szimbolikus: 1790 USD/ pártól
Hivatalos polgári esküvő: 2440 USD/ pártól

Hivatalos polgári esküvő: 2200 USD/ pártól

• Esküvő személyre szabása és tervezése
• Esküvői koordinátor
• Dekoráció
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegény kitűző
• Rózsaszirom (2 csomag)
• Asztali virágdekoráció
• Fotó (kb. 100 db fénykép Cd-n) Másfél óra, amiben benne van a 
  ceremónia fotózása, beállított képek.
• Fodrász, smink a menyasszonynak
• Vérvétel
• Esküvői engedély
• Házasságkötési díj
• Anyakönyvvezető tisztelet díja

Szimbolikus esküvő

Polgári esküvőA mexikói esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél, (hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie.)
• Vérvizsgálat (Aids és vércsoport, helyben)
• 4 tanú (biztosítanak)
• Születési anyakönyvi kivonat
• Apostille pecsét
• Családi állapot igazolás
• Ha az illető elvált személy, akkor egy bírósági végzés a válásról.
• Névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat
• A dokumentumokat spanyol nyelvre kell fordítani és hitelesíteni
• 3 nappal az esküvő előtt a szállodában kell már lenni

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Mexikóban
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Fekvés: Szálloda közvetlenül Playacar fehér homokos strandján 
helyezkedik el. A nyüzsgő Playa del Carmen városa körülbelül 3 km-re 
található. Transzfer idő kb. 70 perc. Cancún repülőtér mintegy 55 km.
Hotel: 24 órás recepció, lift, kert, napozóterasz, medencék: 5 db, 
napozóágyak, napernyők, matracok díjmentesen a medencéknél 
és a tengerparton, gyerekmedence: csúszdával, ingyenes törölköző, 
fodrász (díj ellenében), Disco / Night Club, WLAN / WiFi a nyilvános 
helyiségekben: díjmentesen elérhető, mosoda: díj ellenében.
Ellátás: Reggeli, (késői reggeli) ebéd, vacsora, snack, sütemények, 
válogatott alkoholmentes italok a nap 24 órájában, kávé / tea délután.
Sport és Fitness: Animáció és szórakoztató, sport programok nappal, 
szörfözés, tutaj, snorkelling, kajak, strandröplabda díjmentesen.
Szórakozási lehetőségek: esti műsorok élő zenével. Gyerekmedence 
csúszdával. Illeték ellenében: bébiszitter szolgáltatás. Gyerek klub / 
mini klub: 4 évtől 12 évig.
Szépség és Wellness: “Renova Spa”-ban, masszázsok, kozmetikai 
kezelések.

Kétágyas standard: 27 m2, központilag vezérelt klíma, nappali és 
hálószoba, kiságy: díjmentesen kérhető, széf: díjmentes, mennyezeti 
ventilátor, italadagoló, vasaló, vasalódeszka, minibár: díjmentesen, 
telefon, WiFi: díj ellenében, TV: síkképernyős, műholdas TV, zuhanyzó, 
WC, hajszárító, erkély vagy terasz ülő bútorokkal.
Lakosztály: kb. 68 m2, központilag vezérelt klíma, nappalival és 
hálószobával, kiságy: ingyenesen, széf: díjmentesen, mennyezeti 
ventilátor, italadagoló, vasaló, vasalódeszka, minibár (díjmentes)
telefon, internet (díj ellenében), TV: síkképernyős, műholdas TV, 
zuhanyzó, WC, hajszárító, erkély vagy terasz ülő bútorokkal.

Szobák

Felvés: Közvetlenül a tengernél fekszik, 3 km-re Playa del Carmen-től 
és 55 km-re a cél repülőtértől, Cancuntól.
Hotel: A hotel büféétterme nemzetközi fogásokat kínál („La Terazza”), 
4 á-la carte étterem pedig mexikói, olasz, mediterrán és nemzetközi 
ételeket ajánl. Továbbá 3 bár, 3 úszómedence, nyugágyakkal biztosítja 
a teljes kényelmet. Törölközők a medencénél, wifi a lobby bárban, 
szauna és spa (illeték ellenében), parkolás igénybe vehetők. A 
szomszédos hotel á-la carte étterme is nyitva áll a vendégek részére.
Ellátás: All inclusive ellátás és az italfogyasztás az árban benne 
foglaltatik. Ezen kívül igény szerint speciális ételek és snackek 
kaphatók.
Sport és Fitness: Kínálnak többek között edzőtermet,  kerékpározást, 
teniszt, boccia-t, strandröplabdát, röplabdát, íjászatot és horgászatot, 
valamint felár ellenében golfozást (a közelben). A vízi sportok kedvelőit 
vízisíelés, windszörfözés, jet-sky-zés, vízi biciklizés, kenuzás, vitorlázás, 
katamaránozás, kajakozás, sznorizás, búvárkodás és aqua-fitness 
várja. 
Szépség és Wellness:  Gyógyfürdő, szauna, gőzfürdő, szépségszalon, 
masszázs kezelések és fiatalító kezelések. 

Superior szoba kilátás a kertre: 29 m2, szoba tusolóval és WC-vel, 
hajszárító, TV, telefon, klíma, széf (illeték ellenében), vasaló, internet 
(illeték ellenében), részben francia erkély vagy terasz kertre néző 
kilátással.
Deluxe szoba kilátás a kerte: 29 m2, berendezése, mint a superior 
szobáé, újabb és modernebb berendezéssel.
Superior szoba kilátás az óceánra: 29 m2, részben tengerre néző 
kilátással.

Szobák

Riu Yucatan ✶✶✶✶ 

Viva Wyndham Maya ✶✶✶✶
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Paradisus La Perla ✶✶✶✶✶
Fekvés: Közvetlenül a fehérhomokos tengerparton fekszik Playa 
del Carmenen. Bárok, éttermek és szórakozási lehetőségek pár 
percre elérhetőek. A transzferidő a reptértől kb. 45 perc.
Hotel: A hotel csak felnőtteknek foglalható! Az egzotikus oázis 394 
elegáns lakosztállyal, recepcióval és internetsarokkal rendelkezik. 
A szálloda középpontján épült a Zocalo, ami összeköti a „Paradisus 
La Perla”-t és „Paradisus La Esmeralda”-t. 2 büféétterem, 8 
á-la-carte étterem, (latinamerikai, mexikói, mediterrán, ázsiai, 
brazíliai Rodizio, grill), 16 bár áll a rendelkezésre. A külső részen: 
2 lagúnaszerű medence, egy úszómedence, és Swim-up-bár. 
Napágyakkal és napernyőkkel.
Ellátás: All inclusive, Á-la-carte vacsorára lehetőség van.
Szórakozási lehetőségek: Változatos nappali és esti szórakozási 
lehetőségek.
Sport és Fitness: Strandröplabda, tenisz (kivilágítás illeték 
ellenében), pilates, sznorkelezés. Illeték ellenében: golf (közelben), 
motoros vízi sportok.
Szépség és Wellness: Szauna, pezsgőfürdő. Illeték ellenében: 
aromaterápia, masszázs, szépségszalon.

Paradisus Juniorlakosztály: 53 m2, ülősarokkal, minibár, kávéfőző, 
vasaló és vasalódeszka, klíma, széf, LCD-TV kábelcsatornákkal, CD-/
DVD-lejátszó, zenelejátszó, fürdőszoba káddal és zuhanyzóval, WC, 
erkély vagy terasz.
Royal szolgáltatás: További kényelem, mint a privát terasz 
pezsgőfürdővel, inas-szolgáltatás, saját medence és saját tengerparti 
rész, valamint külön á-la carte étterem.
Paradisus Junior lakosztály medencével: 53 m2, terasszal és a 
medencéhez közvetlen átjárással. Royal szolgáltatásokkal ki lehet 
egészíteni. Teakonyha pezsgőfürdővel.
Egy hálószobás lakosztály: 60 m2, szeparált hálószobával és 
nappalival rendelkezik.
Egy hálószobás Master lakosztály: 83 m2, tágasok, szeparált 
hálószoba és nappali, teakonyha és pezsgőfürdő is található.

Szobák

Fekvés: Az elegáns Riu Palace Mexicó szálloda közvetlenül Playacar 
fehér homokos strandján helyezkedik el. A nyüzsgő Playa del Carmen 
városa körülbelül 3 km-re található. Transzfer idő körülbelül 70 perc. 
Cancún repülőtér mintegy 55 km.
Hotel: 24 órás recepció, lift, kert, napozóterasz, medencék: 5,
napozóágyak, napernyők, matracok díjmentesen a mecencéknél és 
a tengerparton is, gyerekmedence: csúszdával, ingyenes törölköző, 
fodrász (díj ellenében), Disco / Night Club, WLAN / WiFi a nyilvános 
helyiségekben: díjmentesen, mosoda: díj ellenében. 
Ellátás: Reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora, snack, sütemények,  
alkoholmentes italok, nemzeti alkoholos italok és egyes nemzetközi 
alkoholtartalmú italok: 24 órában, kávé / tea délután.
Sport és Fitness: Animáció és szórakoztató, sport programok 
naponta, szörfözés, tutaj, snorkelling, kajak, strandröplapda. Esti 
műsorok élő zenével. Gyerekmedence csúszdával. Illeték ellenében: 
bébiszitter szolgáltatás. Gyerek klub / mini klub: 4 évtől 12 évig.
Szépség és Wellness: “Renova Spa”-ban, masszázsok, kozmetikai  
és orvosi kezelések.

Junior Suite külső részre néző: 39 m2, kombinált nappali és 
hálószoba, légkondicionáló, széf, mennyezeti ventilátor, italautomata, 
kanapé, vasaló, vasalódeszka, kávéfőző, minibár: díjmentes, telefon, 
wifi: díjmentes, síkképernyős, műholdas TV, szobaszerviz: 24 óra, 
díjmentesen, zuhanyzó, fürdőkád beépített whirlpool, WC, hajszárító, 
erkély ülő bútorokkal.
Junior Suite belső részre néző: szoba felár ellenében.
Junior lakosztály: 47 m2, kombinált nappali és hálószoba, 
kétszemélyes ágy, légkondícionáló, széf, mennyezeti ventilátor, ital 
adagoló, kanapé, vasaló, vasalódeszka, kávéfőző, Minibár: ingyenes, 
telefon, WLAN / WiFi: 24 óra, ingyenes, külön zuhanyzó, fürdő integrált 
pezsgőfürdővel, WC, fürdőköpeny, hajszárító, erkély ülő bútorokkal.
Jacuzzi lakosztály tengerre néző oldalon: megegyezik a Junior 
lakosztály szolgáltatásaival, részleges kilátással a tengerre valamint 
beépített jacuzzival rendelkezik. 

Szobák

Riu Palace Mexico ✶✶✶✶✶



Holguin
Régi Amerikai autók
Egyedi kultúra

Látnivalók:
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Havanna
Vinales völgy
Trinidad

Santiago de Cuba
Cayo Largo
Santa Clara
Cienfuegos

Cayo Coco
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Karib-térség

Kuba

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -6 óra
Repülési idő:  10-12 óra
Hivatalos pénznem: cubai peso, 
EUR-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: spanyol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs 
(csak BBP biztosítással lehet beutazni)

.
Közlekedés: jobb oldali
Utazás: Bécsből közvetlen járattal 
Budapestről egy átszállással elérhető
Vízum: szükséges, valamint 
kilépési illeték a helyszínen fizetendő 
Átalakító: 110 V, átalakító szükséges
Főváros: Havanna
Repülőtér: Havanna, Varadero

K uba az az ország, ahol mindenki a tüzes szamba és rumba ritmusára mozog. 
Látogassanak el a világhírű Tropicana táncelőadásra, ahol a legszebb kubai lányok tánca 

biztosan magával ragadja majd Önöket! Kézzel sodort szivar, kubai rum, türkizkék tenger, 
káprázatos, fehérhomokos strandok, álomszerű öblök és érintetlen korallszigetek jellemzik 
a Karib-tenger gyöngyszemének is nevezett szigetországot. Természeti szépségei mellett 
Kuba rengeteg a gyarmati időkből származó érdekes látnivalót is kínál: díszes erkélykorlátok, 
csodálatos paloták és pompás katedrálisok emlékeztetnek a spanyol hódítások időszakára. 
Mára már az álomszerű strandok mentén számtalan modern és igényes szálloda közül 
válogathat az idelátogató.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A szálloda közvetlenül a híres Varadero tengerpartnál fekszik. 
Varadero központja 14 km-re van. Transzferidő a repülőtértől 45 perc.
Hotel: A nyugodt és csodálatos fekvésű, tágas szállodakomplexum 
tarka házakkal, kerttel és patakkal minden igényt kielégít a pároknak 
és üdülést keresőknek. A szálloda csak felnőtteket fogad.
Ellátás: All inclusive (csak a nemzeti alkoholos italok fogyasztása). 

Animáció, sportanimáció, show, élő zene, táncest. 
Szépség és Wellness: 2 szauna, gőzfürdő. Illeték ellenében: 
wellnessrészleg, spa, valamint kezelések és masszázs. 
Sport és Fitness: wind-szörf, vitorlázás, katamarán, sznorkelezés, 
kajak, vízibicikli, strandröplabda, 3 teniszpálya, fitnessterem, aerobic, 
aqua aerobic, aqua fitness, tánc/latin aerobic, stretching, jóga, zumba.

Royalton Hicacos ✶✶✶✶✶

Szobák
Kertre néző Junior lakosztály: Kert oldali, kertre néző kilátás, 
52 m2, nappalival és hálórésszel, 1 king méretű ágy, szúnyogháló, 
klíma, csempézett padló, széf, mennyezeti ventilátor, szófa, vasaló 
és vasalódeszka, kávéfőző, teakészítő, minibár: ingyenes, üdítők, víz, 
minibár feltöltés: naponta, telefon, síkképernyős TV, inas szolgáltatás: 
illetékmentesen, tisztító, fürdőkád, szeparált WC, fürdőköntös, 
hajszárító, kozmetikai tükör, erkélyen vagy teraszon ülő alkalmatosság.
Diamond Club kertre néző Junior lakosztály: Nem dohányzó 
szoba, kert oldali, kertre néző kilátás, 52 m2, nappali és hálószoba, 
1 king méretű ágy, klíma, széf, mennyezeti ventilátor, ülősarok, szófa, 
vasaló és vasalódeszka, kávé/-teakészítő, minibár: illetékmentesen, 
víz, üdítők ingyenesen fogyaszthatók, minibár feltöltés: naponta, 
telefon, síkképernyős TV, szobaszervíz, inas szolgáltatás, tisztító 
használata díjmentesen igénybe vehető, fürdőkád, WC, fürdőköntös, 
hajszárító, kozmetikai tükör, terasz vagy erkély, ülőbútorokkal.

Hivatalos esküvői ceremónia
Esküvői csomag ár: 776 CUC/ pártól

• Esküvőszervező
• Ceremónia angol vagy francia nyelven
• Választható ceremónia helyszín
• Trópusi virágokból álló menyasszonyi csokor
• Vőlegénykitűző
• Romantikus vacsora egy Á la carte étteremben az esküvő 
  estéjén
• Nászutas ajándékcsomag

Hivatalos és Szimbolikus Esküvők a Hotelben

Szimbolikus esküvői ceremónia
Szimbolikus csomag ár: 204 CUC/ pártól

• Esküvőszervező
• Ceremónia angol vagy francia nyelven
• Választható ceremónia helyszín
• Trópusi virágokból álló menyasszonyi csokor
• Vőlegénykitűző
• Romantikus vacsora egy Á la carte étteremben az esküvő 
  estéjén
• Nászutas ajándékcsomag

Az esküvői csomagok a helyszínen fizetendőek! Minimum 7 éjszaka 
kint tartózkodás szükséges! 
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Esküvői űrlap (vőlegény és menyasszony adatai, ezt irodánk adja)
• Tanú űrlap (ha szükséges)
• Születési anyakönyvi kivonatáról másolat
• Névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat 
• Családi állapot igazolás 
• Ha bármely fél elvált akkor hitelesített másolat a válást kimondó dokumentumról
• Ha bármely fél özvegy akkor hitelesített másolat az előző házastárs halotti bizonyítványáról és az esküvői igazolásról
• A dokumentumok spanyol nyelvre fordított és fordításhitelesített változata

Fontos információk: 
• A dokumentumokat emailen is el kell küldeni az esküvőszervező részére minimum 6 héttel az esküvő előtt. Az eredeti példányokat a párnak 
  magukkal kell vinnie. Nagyon fontos, hogy az esküvői formanyomtatványt és a tanúk aláírását is el kell küldeni az esküvő szervező részére.
• A közjegyző megtartja az eredeti fordított hitelesített dokumentumokat válás vagy elözvegyülés esetére.
• Az esküvői igazolás törvényesítés után 4 hónapon belül lesz elküldve az utasok otthoni címére.
• Az esküvőket hétfőtől péntekig tartják 11:30 és 16:30 között. 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Kubában



Foszforeszkáló lagúna
Nine Miles
Bob Marley

Látnivalók:
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Kajaktúra
Canopy túra
Lovaglás

Dunn’s vízsesés
Naplemente túra
Városnézés
Montego Bay

Katamarán túra
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Karib-térség

Jamaica

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  13-15 óra
Hivatalos pénznem: jamaicai dollár, 
amerikai USD-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: angol (Jamaicai patois)
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: bal oldali
Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 110 V, átalakító szükséges
Főváros: Kingston
Repülőtér: Montego Bay

J amaica lélegzetelállítóan szép strandjait, a Reggae ritmusával átitatott világát, vízeséseit, 
a dzsungelben található, vad folyóit és csodálatos hegyeit először a hollywoodi sztárok 

fedezték fel. A legtöbb üdülőfalu a sziget északi részén található. Montego Bay-től a 
Runaway Bay-en és Ocho Rios-on keresztül egészen Porto Antonióig húzódnak a modern 
és a gyarmati időket idéző szállodák és házak. Kedvelt találkozóhely a Rick’s café, ahonnan 
gyönyörködhetnek a csodálatos naplementében. „Soon come” mondogatják nevetve a helyi 
lakosok, és ez a kényelmes életfelfogás a nyaralókra is biztosan átragad majd.
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Fontos Információ
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 2 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• Gyakran az ottani anyakönyvvezető hivatalban is meg kell 
  jelenni.
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni. 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.

Esküvői csomagok Jamaicán 
a Sandals szállodákban!

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD -n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában 
az ügyintézési költséget, melynek összege 95 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatérítendő. 

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
esküvői csomag
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• Szülők nevei (ha nincsen rajta az anyakönyvi kivonaton)
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötési tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Jamaicán
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Fekvés: Karibi stílus brit eleganciával a partközeli sziget exkluzív vízi 
villáiban, közvetlenül a fehér homokos tengerparton. A Montego Bay 
repülőtértől kb. 7 km-re.
Hotel: A szálloda összefűzi egy ültetvényi ház eleganciáját a karibi 
tengerparti hotelek laza hangulatával. Rögtön a part mellett fekszik a 
hotel saját szigete, a Sandals Island, privát tengerparttal, snack bárral 
és étteremmel. 8 a-la-carte étterem kínál kulináris változatosságot a 
vendégeknek, köztük a Royal Thai (thai), a The Regency (nemzetközi), a 
Le Jardinier (francia), a pizzéria Bella Napoli, az Eleanor’s (jamaicai), a 
Cricketers Pub és a Bamboo Shack (jamaicai büfé), és a Mariner’s Seaside 
Bar & Grill. A szálloda rendelkezik még 5 bárral, 7 úszómedencével, 
5 pezsgőfürdővel, társalgókkal, napernyőkkel és törölközőkkel a 
medencéknél és a strandon, és ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel.
Ellátás: All inclusive étkezések, nassolnivalók, italok. A Sandals Montego 
Bay és a Sandals Carlyle hotelek szolgáltatásai is igénybe vehetőek. 
Sport és Fitness: Fitness központ, aerobik, 2 teniszpálya, strandröplabda, 
kajak, kirándulások, Hobie Cat. Változatos programok és élő zene 
napközben és esténként is. Koktél partik heti több alkalommal. 
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus kezeléseket kínál karibi 
stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal és kezelésekkel. 
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő, virág, egyszeri reggeli a szobában.

Caribbean Deluxe: Fürdőszoba (fürdőkád, WC), hajszárító, TV, telefon, 
Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, ventilátor, minibár 
(üdítőkkel), kávé-/ teafőző, széf és részleges kilátás a kertre.
Beachfront Grande Luxe: Mint a Caribbean Deluxe, de közelebb a 
tengerparthoz, és tengerre néző erkéllyel vagy terasszal.
Kensington Cove HM Beachfront Club Level: Mint a Beachfront 
Grande Luxe, minibárral (alkoholos italokkal). Privát bejelentkezés, 
hozzáférés az exkluzív Club Sandals Lounge-hoz, szobaszervíz.
Over the Water Private Island Butler Villa with Infinity Pool: Mint 
a Kensington Cove HM Beachfront Club Level, új építésű, egyedi karibi 
villák egyenesen a víz felett, komornyikkal, nagy terasszal, amin 
kivilágított végtelenített medence található, függőággyal a tenger 
felett, és társalgóval. Minden villának van egy kicsi mólója.

Szobák

Fekvés: Európai elegancia Jamaica egyik leggyönyörűbb tengerpartján, 
közvetlenül egy 3.5 km hosszú privát strandon. A Montego Bay repülőtértől 
kb. 120 perc távolságra.
Hotel: A szállodát nem véletlenül hívják a “déli part gyöngyszemének”. 
Csodálatos tengerpartja, európai stílusú kertjei és épületei, és kulináris 
választéka minden kívánságot felülmúl. 7 a-la-carte étterme van, 
köztük a Giuseppe’s (olasz), a Jasmine’s (ázsiai), a Bluefield Beach Club 
(tipikus jamaicai specialitások), valamint a tengerre néző Neptune’s 
(mediterrán), de van még egy kávézója és 7 bárja is. A szálloda rendelkezik 
még 4 úszómedencével, pezsgőfürdőkkel, társalgókkal, napernyőkkel, 
napozóágyakkal és törölközőkkel a medencéknél és a strandon, 
színházzal, és ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel az egész szálloda területén.
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is). 
Sport és Fitness: Fitness központ, aerobik, teniszpályák, squash, 
strandröplabda, vízisí, kneeboard, légzőcsöves búvárkodás, kirándulások, 
széllovaglás, kajak, üvegfenekű hajó, Hobie Cat.
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus európai kezeléseket 
kínál karibi stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal, és 
más kezelésekkel. 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, virág, egyszeri reggeli a szobában.

Beachfront Luxury: 37 m2. Található benne fürdőszoba, WC, 
hajszárító, TV, telefon, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, 
ventilátor, minibár (üdítőkkel), kávé-/teafőző, széf, és tengerre vagy 
medencére néző erkély.
Beachfront Grande Luxe Walkout Club Level: 43 m2, mint 
a Beachfront Luxury, de Club Sandals szolgáltatásokkal: privát 
bejelentkezés, hozzáférés az exkluzív Club Sandals Lounge-hoz, 7-22 
órás szobaszervíz, minibár alkoholos italokkal, és tengerre néző. 
HM Beachfront One Bedroom Butler Suite: 48 m2, mint a 
Beachfront Grande Luxe Walkout Club Level, de komornyikkal, az első 
vagy második emeleten helyezkedik el, külön nappalival, és tengerre 
néző erkéllyel.
Over the Water HM Butler Bungalow: Mint a Beachfront Deluxe, 
újépítésű vízfeletti villák komornyikkal, hatalmas napozóterasszal 
egyenesen a tenger felett, privát kültéri zuhannyal, relaxációs fürdővel.

Szobák

Sandals Royal Caribbean Resort & 
Private Island  ✶✶✶✶✶ 

Sandals South Coast ✶✶✶✶✶
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Sandals Royal Plantation Golf 
Resort & Spa  ✶✶✶✶✶

Fekvés: Luxuskivitelű butik hotel két privát, homokos strand-öbölben, egy 
lélegzetelállító trópusi háttérrel. A Montego Bay repülőtértől kb. 110 km-re.
Hotel: Ebben az elegáns, gyarmati stílusú luxus-szállodában a vendégek 
igazán relaxáló légkörre találhatnak. A hotel ötvözi az ’50-es évek báját 
a modern kényelemmel. 3 étterme van, amik mediterrán, francia és 
karib konyhát szolgálnak fel, valamint van kocsmája, boros pincéje, és itt 
található az elegáns Caviar & Champagne Bar is. A szálloda rendelkezik 
még egy úszómedencével, napozóterasszal, 2 pezsgőfürdővel, 
társalgókkal, napernyőkkel és törölközőkkel a medencéknél és a 
strandon, komornyik szolgálattal a tengerparton, könyvtárral, boltokkal, és 
ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel az egész szálloda területén.
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is). A 
Sandals Ochi Beach Resort szolgáltatásai is igénybe vehetőek.
Sport és Fitness: Fitness központ, aerobik, 2 teniszpálya, légzőcsöves 
búvárkodás, kirándulások, széllovaglás, kajak, üvegfenekű hajó, Aqua Trike, 
Hobie hullámok. Búvárkodás. Illeték ellenében: 18 lyukas Sandals Golf 
& Country Club kb. 15 percre található. Élő zene esténként, koktél parti 
hetente egyszer. 
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus európai kezeléseket 
kínál karibi stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal, és 
más kezelésekkel. 
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő, virág, egyszeri reggeli a szobában.

Orchid Oceanfront Butler Suite: Ízléses, mahagóni bútorokkal 
berendezett lakosztály. Található benne társalgó, fürdőszoba, WC, 
hajszárító, fürdőköpeny, TV, telefon, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, 
légkondicionáló, ventilátor, minibár (üdítőkkel és alkoholos italokkal), 
kávéfőző, széf, 24-órás szobaszervíz és kilátás a tengerre.
Plantation Oceanfront Butler Suite: Mint az Orchid Oceanfront 
Butler Suite, de nagyobb, és francia erkéllyel.
Great House Oceanfront Butler Suite: Mint a Plantation Oceanfront 
Butler Suite, de külön fürdőkáddal és zuhanykabinnal.
Peacock Oceanfront Butler Suite: Mint az Orchid Oceanfront Butler 
Suite, de fürdőkáddal és zuhanykabinnal és erkéllyel.

Szobák

Fekvés: Szabadidős paradicsom az egész családnak. Negril 12 km 
hosszú tengerpartján. A Montego Bay repülőtértől kb. 90 perc távolságra.
Hotel: A szálloda a híres Sandals szállodacsoport tagja, trópusi környezet 
veszi körül, és felbecsülhetetlen nyaralási élményt biztosít kicsi és 
nagy vendégei számára. Kulináris változatosságát kitűnő éttermeinek 
köszönheti, mint  fő éttermének, a The Millnek (nemzetközi konyha), 
valamint a-la-carte éttermeinek, a The Seville-nek (olasz), a Kimonosnak 
(ázsiai), a Mariachinak (Tex-Mex), a Stewfish-nek (tengeri specialitások), és 
egy pizzériának. A hotelben található még a Beach Grill, a BarBQ-Park, 
egy fagyizó, egy kávézó és 7 bár is. A komplexum rendelkezik még egy 
3 úszómedencés és csúszdákkal felszerelt vízi-parkkal, napernyőkkel, 
napozóágyakkal és törölközőkkel a medencéknél és a strandon, 
üzletekkel, és ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel az egész szálloda területén. 
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is).
Szórakozási lehetőségek: Változatos programok, játékterem és diszkó 
napközben és esténként is. 
Sport és Fitness: Fitness központ, aerobik, 4 teniszpálya, strandröplabda, 
vitorlázás, vízisí, banán hajó, légzőcsöves búvárkodás, kirándulások, 
széllovaglás, kajak, Hobie Cat, buvárkodás.
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus európai kezeléseket 
kínál karibi stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal, és 
más kezelésekkel. 

Negril Deluxe: 19 m2. Található benne fürdőszoba, WC, hajszárító, 
TV, Xbox®, iPod® Station, telefon, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, 
légkondicionáló, ventilátor, minibár (üdítőkkel), kávé-/teafőző, széf, és 
kertre néző erkély vagy terasz.
Negril Premium: 21 m2, mint a Negril Deluxe, de jobb elhelyezéssel.
Negril HM Luxury: kb. 21 m2, mint a Negril Deluxe, de kerttel és 
rálátással a tengerre.
Negril HM Beachfront Grande Luxe Concierge: 24 m2, mint a 
Negril Deluxe, de alkoholos italokat is tartalmazó minibárral, portás 
szolgálattal, és tengerre néző kerttel.
Negril Premium Family: 40 m2, mint a Negril Premium, de két 
összekapcsolt szobával.

Szobák

Sandals Negril Beach 
Resort & Spa ✶✶✶✶✶



Paradise Island
Lucayan Nemzeti Park
New Providence

Látnivalók:
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Charlotte erőd
Ardastra Gardens & Zoo
Crystal Cay Park

Grand Bahama sziget 
Botanikus kert
Junkanoo Múzeum
Inagua Nemzeti Park

Straw Market (bolha piac)
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Karib-térség

Bahamák

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -6 óra
Repülési idő:  11-12 óra
Hivatalos pénznem: bahamai dollár
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali

.

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: ESTA vízum szükséges 
Átalakító: 120 V, átalakító szükséges
Főváros: Nassau
Repülőtér: Grand Bahama Int.Airport, Nassau

A    hétszáz tagból álló Bahama-szigetcsoport Florida partjaitól mintegy 80 km-re kezdődik. 
Legtávolabbi tagja innen 1200 kilométerre található. A szigetek közül mindössze 

20 lakott, és a lakosság jelentős része a Grand Bahama és a New Providence-szigeten 
zsúfolódik össze. Itt található a térség két legforgalmasabb kikötője, Freeport és Nassau. 
Kolumbusz Kristóf 1492. október 12-én a Bahama-szigeteken lépett először az Újvilág 
földjére. A Bahamák méltán a Karib-térség egyik legnépszerűbb üdülőhelye az igényes, 
és minőségi szolgáltatásokat elváró turisták kedvence, a luxuscirkálók kedvelt kikötője. 
Ennek köszönhetően sok helyen van Duty Free vásárlási lehetőség! Változatos nyaralási 
lehetőséget kínál, hiszen a rengeteg kisebb-nagyobb sziget mind-mind egy külön világ, 
más-más arculattal, más adottságokkal. A hotelek kitűnőek és a szolgáltatások kiválóak, a 
tengerpart pedig páratlan!
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Fekvés: Elegáns szálloda a fennséges Cable Beach-en, privát partközeli 
szigettel, közvetlenül a tengerparton, 7 km-re Nassau városától. Nassau 
repülőterétől kb. 8 km-re (15 perc távolságra).
Hotel: a hatalmas komplexum a híres Sandals szállodacsoport tagja 
és 10 exkluzív étterme van, köztük a rendkívüli Baccarat (francia), a 
Casanova (olasz), a Kimonos (ázsiai), és a Spices (karibi), valamint 8 bár 
várja a vendégeket egy frissítő italra. A komplexum rendelkezik még 7 
úszómedencével, 6 pezsgőfürdővel, napernyőkkel, napozóágyakkal és 
törölközőkkel. Különlegesen is kimagasló a szálloda partközeli privát 
szigete, a Sandals Island, aminek 2 tengerpartja van, valamint található 
rajta medence, egy vízi-bár, és egy tengeri ételeket felszolgáló étterem, a 
Stew Fish. Ingyenes Wi-Fi hozzáférés az egész szálloda területén.
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is). 

Balmoral Premium: A Balmoral toronyban. Található benne 
zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, rádió, CD-lejátszó, telefon, Wi-Fi, vasaló 
és vasalódeszka, légkondicionáló, ventilátor, minibár (vízzel, üdítőkkel 
és gyümölcslével), széf, és kilátás a kertre.
Balmoral Oceanview Premium: Mint a Balmoral Premium, de a 
kertre vagy a tengerre néz.
Windsor Oceanview Club Level Suite: Mint a Balmoral Premium, de 
a Windsor torony legfelső szintjein, bárpulttal (alkoholos italokkal). Klub 
szintű kiváltságokkal: privát bejelentkezés, hozzáférés az exkluzív klub 
társalgóhoz, szobaszervíz (7-től 22 óráig), valamint kertre, medencére 
vagy tengerre néző erkéllyel. 
Balmoral Zen Garden Walkout Club Level: Mint a B. Oceanview 
Club Level Suite, a földszinten, terasszal és közvetlen kertkapcsolattal.
Windsor Oceanview One Bedroom Butler Royal Suite: Mint a 
Balmoral Premium, de a Royal Windsor toronyban, külön nappali 
és hálórésszel, komornyikkal, 24-órás szobaszervizzel, bárpulttal 
(alkoholos italokkal, üdítőkkel), és óceánra néző erkéllyel. 
Windsor HM Hideaway Swim Up Crystal Lagoon Zen Butler 
Suite: Mint a Windsor Oceanview One Bedroom Butler Royal Suite, de 
hatalmas terasszal, és közvetlen hozzáféréssel a lagúna medencéhez.

Szobák

Szórakozási lehetőségek
Változatos programok, élő zene, tematikus esték, és diszkó.
Sport és Fitness: Fitness központ, 2 teniszpálya, strandröplabda, 
kosárlabda, Bocce, Aquabike, vitorlázás, légzőcsöves búvárkodás, 
széllovaglás, kajak, Hobie Cat, korlátlan búvárkodás bizonyítvánnyal.
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus európai kezeléseket 
kínál karibi stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal. 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, virág, egyszeri reggeli a szobában.

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD -n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában az 
ügyintézési költséget, melynek összege 310 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatéritendő. 

• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 2 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• Gyakran a kinti anyakönyvvezető hivatalban is meg kell jelenni.
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni.
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
Esküvői csomag a hotelhez

Fontos Információ:

Sandals Royal Bahamian Spa Resort 
& Offshore Island  ✶✶✶✶✶
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötő tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő a Bahamákon



Itt jártunk...

Welchmann Hall szakadék
Nemzeti parkok
Andromeda kert 

Látnivalók:
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Tengeri szafari
Barbadosi est
Teknős etető túra

Bridgetown Shopping túra
Mélytengeri horgászat
Hajókirándulások
Búvárkodás

Szigettúra
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Karib-térség

Barbados

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  13 óra
Hivatalos pénznem: Barbadosi dollár, 
amerikai USD-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs

.

Közlekedés: bal oldali
Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 115 V, átalakító szükséges
Főváros: Bridgetown
Repülőtér: Bridgetown

B arbados a karibi-szigetvilág legkeletibb tagja. A trópusokon fekvő szigetország évi 3000 
óra napsütéssel büszkélkedhet. A korallzátonyokkal övezett Barbados igazi vonzereje a 

szigetet körülölelő türkizkék tengere és finom fehérhomokos tengerpart, valamint a sziget 
körüli vízi élővilág adja. Rengeteg hotel és étterem várja a látogatókat a partokon, ahol 
kipróbálhatják a helyi „bajan” ételeket és rumot. A sziget belsejét is érdemes felfedezni: 
a festő falvakban a lakosság egy része még a hagyományos cukornádtermesztésből él. 
Barbados egy darabka Anglia a trópusokon, a gyarmati uralom hatására számos brit szokás 
meghonosodott. Ne hagyja ki a szombati krikett meccseket sem!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A Dover Beach-en, a déli part egyik leggyönyörűbb 
tengerpartján, a St. Lawrence Gap közelében. Éttermek és bárok pár 
percnyi távolságra, és a fővárostól, Bridgetowntól kb. 6 km-re. Barbados 
repülőterétől kb. 8 km-re.
Hotel: A Sandals szállodacsoport eme teljesen felújított tagja tökéletes 
párok számára. Hatalmas kertjeiben 3 úszómedence, napozóterasz, 
medencés bár és 2 pezsgőfürdő is található (napernyőkkel, 
napozóágyakkal és törölközőkkel). A hotel 7 bárral és 11 éttermével 
várja látogatóit, köztük a Schooners (tengeri ételek), a Kimonos (japán), 
a Portofino (olasz), és a Bombay Club (indiai).
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is). Illeték ellenében: Előadások heti több alkalommal, légzőcsöves búvár 

túrák, hajókázás.
Sport és Fitness: Fitness központ, légzőcsöves búvárkodás, vízi 
aerobik, röplabda, tenisz. Illeték ellenében: búvárkodás, mélytengeri 
halászat, vízisí, kajak.
Szépség és Wellness: A Deep Nature Spa, ami az Algotherm 
cég irányítása alatt áll, relaxációs és kozmetikai kezelések nagy 
választékával várja látogatóit. 
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő, virág, egyszeri reggeli a szobában.

Sandals Barbados ✶✶✶✶✶

Szobák
Caribbean Village Deluxe: A Caribbean Village földszintjén vagy első 
emeletén. Tartozik hozzá fürdőkád és zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, 
telefon, iPod® Station, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, 
ventilátor, kávéfőző, minibár (üdítőkkel, gyümölcslével és vízzel), széf, 
és kertre néző erkély vagy terasz.
Caribbean Village Premium: Mint a Caribbean Village Deluxe, de 
közelebb a tengerhez.
Crystal Lagoon Luxury: Mint a Caribbean Village Deluxe, de a Crystal 
Lagoon Village első és második emeletén, fülkés esőzuhannyal, 
fürdőkádas, lagúnára vagy kertre néző erkéllyel.
Crystal Lagoon Swim-Up Club Level Luxury: Mint a Crystal 
Lagoon Luxury, de a Crystal Lagoon Village földszintjén, közvetlen 
hozzáféréssel a medencéhez, és fürdőköpennyel. Klub szintű 
szolgáltatások: VIP bejelentkezés, bárpult alkoholos italokkal feltöltve, 
és szobaszervíz (7-től 22 óráig).
Beachfront Club Level Suite: Mint a Caribbean Village Deluxe, de 
az első vagy második emeleten, teljesen felszerelt bárpulttal, és klub 
szintű szolgáltatásokkal és kilátással a tengerpartra.
Beachfront One Bedroom Butler Suite: mint a B. Club Level Suite, 
az 1-4. emeleten, klub szintű szolgáltatások nélkül, komornyikkal.

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése
• Utazás taxival a sziget fővárosába és vissza, segítség a házasság 
  engedély kérelménél
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD-n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában az 
ügyintézési költséget, melynek összege 325 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatérítendő. 

• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 2 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.
• Az esküvő napján szükséges a fővárosba Bridgetownba a 
  városházába utazni, a kérvényt kitölteni
• Kérjük értesítse a koordinátort arról, hogy Önnek egy Apostille-re 
  van szüksége
• Ennek hitelesítése 35 USD, és kb. 5-7 munkanapot vesz igénybe. 
• Amennyiben Ön már nem tartózkodik Barbadoson, a lakcímére 
  lesz postázva, melynek költsége 85 USD. 
• A végleges okiratok elkészítése 5-7 munkanapot vesz igénybe, 
  amennyiben Ön már nem tartózkodik Barbadoson a papírok a 
  címére lesznek postázva. Ennek költsége Önt terhel.

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
Esküvői csomag a hotelhez

Fontos Információ
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• Szülők nevei (ha nincsen rajta az anyakönyvi kivonaton)
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötő tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Barbadoson



Újdonság!!!
Hamarosan a megújult blog oldalunkon is 

in�o�mál�dhatnak az éppen aktuális tanulmányi 
útjainkról és kül�öldi esküvős tapasztalatainkról, 

valamint segítséget nyújtunk azoknak, akik 
g�ermekkel utaznak, hova érdemes és mire 
kell készülni egy hosszabb utazás so�án!

Hamarosan…. „Emily kalandjai”





Itt jártunk...

Botanikus kertek
Búvárkodás
Vízesések

Látnivalók:
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Pitons
Pigeon sziget
Anse Mamin

Tet Paul Nature Trail
Oroszlán farm
Hajókirándulások
Városnéző kirándulások

Marigot Bay
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Karib-térség

Saint Lucia

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5 óra
Repülési idő:  13 óra
Hivatalos pénznem: kelet-karibi dollár
Hivatalos nyelv: angol, kreol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el

.

Közlekedés: bal oldali
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 240 V, átalakító szükséges
Főváros: Castries
Repülőtér: Hewanorra Int. Airport

A könnycsepp alakú sziget a karib térség egyik leglátogatottabb úti célja, melynek 
hegyekkel és mély völgyekkel tagolt felszínét esőerdők, vízesések, liánok, hibiszkuszok 

és orchideák borítják. A Piton hegy ikercsúcsai a világörökség részeként pedig méltán váltak 
a sziget jelképévé. Az angol, francia, afrikai és karib kulturális hatásoknak köszönhetően egy 
egészen egyedi légkör fogadja a turistákat a szigeten. Castries a sziget főváros és egyben 
kereskedelmi központja pedig történelmi látványosságokkal és barátságok piacokkal várja 
az idelátogatókat. St. Lucia mindenkit rabul ejt, legyen szó napozni vágyókról, kirándulókról, 
búvárokról vagy akár szerelmes párokról…
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Esküvői csomagok St. Lucián a 
Sandals szállodákban!

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD-n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában az 
ügyintézési költséget, melynek összege 270 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatérítendő. 

Fontos Információ
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 3 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• Gyakran az ottani anyakönyvvezető hivatalban is meg kell 
  jelenni.
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
esküvői csomag
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• Szülők nevei (ha nincsen rajta az anyakönyvi kivonaton)
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötési tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Saint Lucián
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Fekvés: Gyönyörű tengerparti fekvés a Gros Islet-félszigeten, a Rodney 
Bayen. A legközelebbi repülőtértől (SLU) kb. 10 km-re, a nemzetközi 
repülőtértől (UVF) kb. 55 km-re.
Hotel: Egy brit kastély stílusát idézi. A hotel 8 bárral és 12 éttermével 
várja látogatóit, köztük a Bayside (nemzetközi), a Toscanini’s (olasz), 
a Josephine’s Creperie (palacsintázó), a Barefoot by the sea (tengeri 
specialitások), és a hotellánc exkluzív indiai étteremlánca, a Bombay Club. 
Található még a szállodában egy medencés részleg 5 úszómedencével 
és 4 pezsgőfürővel (napernyőkkel, napozóágyakkal és törölközőkkel a 
medencéknél és a strandon is). Ingyenes Wi-Fi hozzáférés biztosított. 
Ellátás: All inclusive.
Sport és Fitness: Fitness központ, 2 teniszpálya, széllovaglás, vízisí, 
kajak, Hobie Cat, légzőcsöves búvárkodás, 9 lyukú golfpálya a Sandals 
Regency La Toc Golf Resort & Spa-ban. Korlátlan ingyenes búvárkodás 
bizonyítvánnyal rendelkező búvárok számára.  
Szépség és Wellness: A Red Lane Spa klasszikus kezeléseket kínál 
karibi stílusban, innovatív bőrápoló szerekkel, masszázsokkal.
Nászutasoknak: A hotel a nászutas párnak pezsgővel, virágokkal és 
szobában fogyasztható reggelivel kedveskedik.

Caribbean Deluxe: A földszinten vagy az első emeleten. Zuhanyzó, WC, 
hajszárító, TV, telefon, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, 
kávé-/teafőző, minibár (üdítőkkel), széf, kertre néző erkély vagy terasz.
Lovers Lagoon HM Premium: Mint a C. Deluxe, de medencével.
Caribbean Luxury Oceanview: Mint a C. Deluxe, kilátással a tengerre.
Caribbean Beach View Club Level: Mint a Caribbean Deluxe, de 
ülőgarnitúrával, kertre vagy tengerpartra néző erkéllyel, minibárral 
(naponta újratöltve üdítőkkel és alkoholos italokkal). Klub szintű 
szolgáltatások: privát bejelentkezés, hozzáférés a klub társalgójához, 
és szobaszervíz (7-től 22 óráig).
Beachfront Grande Rondoval Butler Suite with Private Pool 
Sanctuary: Mint a Caribbean Deluxe, komornyikkal, hatalmas alvó és 
nappali résszel és terasszal (függőágy, kültéri zuhany, pezsgőfürdő).
Over the Water HM Butler Bungalows: Mint a Caribbean Deluxe, de a 
tenger felett, privát napozóterasszal, relaxációs fürdővel, függőággyal 
és komornyikkal.

Fekvés: A luxus All inclusive szálloda közvetlenül a 800 méter 
hosszú, finomhomokos tengerparton trópusi környezetben fekszik. A 
szálloda a fővárostól, Castries-től 4 km-re található. A transzferidő a 
nemzetközi repülőtértől kb. 60 perc.
Hotel: A hotelhez 331 szoba és lakosztály tartozik. Egy lobby 24 órás 
recepcióval és wifivel a szálloda egész területén. A 9 különböző étterem 
kulináris finomságokat kínál, a 8 bárban alkoholos és márkás italokat 
és üdítőket mérnek ki. A felfrissülést garantálja a 3 úszómedence és 
4 pezsgőfürdő. Napágyak, napernyők és fürdőlepedők a medencéknél 
és a tengerparton elérhetőek. Különlegesség a 9 lyukú golfpálya 33 
pályával a szálloda területén, 18 lyukú pályaként is használható.
Ellátás: Reggeli, ebéd-és vacsora az összes étteremben fogyasztható, 
sznekkek, helyi és nemzetközi alkoholmentes és alkoholos italok 
egész nap fogyaszthatók. Feltöltött minibárok az összes szobában 
(üdítőkkel, dzsúszokkal és vízzel).
Sport és Fitness: Kosárlabda, biliárd, Fitnesscenter, golf club, kajak, 
kültéri sakkozás, sznorkelezés, álló evezés, korlátlan búvárkodás 
(vizsgázott búvároknak), 5 teniszpálya, röplabda, vízisí, wind-szörf. 
Szépség és Wellness: A wellnessrészleg gőzfürdővel és szaunával. 
Illeték ellenében: különböző masszázsok és kezelések.

Emerald Deluxe szoba: King méretű ágy, kávé-és teafőző, vasaló-
és deszka, minibár (üdítőkkel), klíma, széf, internet, síkképernyős tv 
kábelcsatornával, fürdőszoba zuhanytálcával, WC, hajszárító, francia 
erkély részben medence és tengeri kilátással.
Emerald Prémium szoba: Francia erkéllyel vagy terasszal a kertre 
néző kilátással.
Emerald szoba kilátás az óceánra: A földszinten helyezkednek el 
pezsgőfürdővel és káddal, terasszal hozzá tartozó kerttel, medence és 
tengerparti kilátással.
Emerald Walkout Club Level szoba tengerparti kilátással: A 
földszinten helyezkednek el, pezsgőfürdős káddal, terasz – kilátás 
a medencére vagy a tengerre, club level szolgáltatás (VIP check-in, 
szobaszervíz, minibár alkoholos italokkal.

Sandals Grande St.Lucian 
Beach Resort ✶✶✶✶✶ 

Sandals Regency La Toc 
Spa & Beach Resort  ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Sandals Halcyon Beach ✶✶✶✶+
Fekvés: Közvetlenül Choc Bay finom homokos tengerpartján, 5 km-re 
északra a fővárostól, Castries-től. A George Charles repülőtértől (SLU) 
kb. 3 km-re, a Hewanorra repülőtértől (UVF) kb. 50 km-re.
Hotel: Egy tágas kert közepén található, tele gyönyörű hibiszkuszokkal 
és murvafürt sövényekkel. A hotel 6 gourmet éttermével várja 
látogatóit, köztük a Kelly’s Dockside (karibi), a Mario’s (olasz), a 
Bayside (nemzetközi), a Kimonos (ázsiai), a Soy (sushi bár), és egy 
tengerparti bisztró, amely grill különlegességeket szolgál fel. Található 
még a szállodában 7 bár, 3 úszómedence és két pezsgőfürdő 
(strandszékekkel, napernyőkkel és törölközőkkel a medencéknél és a 
strandon is). Ingyenes Wi-Fi hozzáférés. 
Ellátás: All Inclusive.
Sport és Fitness: Fitness központ (szaunával), 2 teniszpálya, 
széllovaglás, vízisí, kajak, Hobie Cat, wakeboard, 9 lyukú golfpálya a 
Sandals Regency La Toc hotelben (összeköttetés biztosított). Korlátlan 
ingyenes búvárkodás bizonyítvánnyal rendelkező búvárok számára.
Nászutasoknak: A hotel a nászutas párnak pezsgővel, virágokkal és 
szobában fogyasztható reggelivel kedveskedik.

Halcyon Hideaway Deluxe: A felső emeleteken. Tartozik hozzá 
fürdőkád, zuhanyzó, WC, hajszárító, fürdőköpeny, TV, iPod® Station, Wi-
Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, kávé-/teafőző, minibár 
(vízzel, gyümölcslével és üdítőkkel), széf, és kertre néző erkély.
Halcyon Hideaway Deluxe Walkout: Mint a Halcyon Hideaway 
Deluxe, de a földszinten, kertre néző terasszal.
Honeymoon Hideaway Luxury Poolside: Mint a Halcyon Hideaway 
Deluxe, de a Honeymoon Hideaway Village-ben, medencére vagy 
kertre néző erkéllyel.
Beachfront Luxury Walkout Club Level: Mint a Halcyon Hideaway 
Deluxe, de a földszinten, közelebb a tengerparthoz. Club Sandals 
szolgáltatásokkal, privát bejelentkezés, hozzáférés az exkluzív Club 
Sandals Lounge-hoz, szobaszervíz, kertre vagy tengerre néző terasz.
Oceanview Club level Room with Balcony Tranquility Soaking Tub: 
Mint a Halcyon Hideaway Deluxe, de Club Sandals szolgáltatásokkal 
erkéllyel, relaxációs fürdővel és kilátással a tengerre. 

Anse Chastanet ✶✶✶✶+ Jade Mountain St. Lucia ✶✶✶✶✶+

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

A hotel egyedi Esküvői csomag ajánlataihoz keresse fel 
weboldalunkat vagy érdeklődjön irodánkban!

Szobák



Nászutas programok
Sugar Loaf Island
Jeep szafari

Látnivalók:
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St. George, főváros
Dzsungel túrák
Lakatlan szigetek

Grand Etang Nemzeti Park
Mélytengeri horgászat
Hajókirándulások
Búvárkodás

Sugar Loaf Island
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Karib-térség

Grenada

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -4/-5 óra
Repülési idő:  14-15 óra
Hivatalos pénznem: kelet-karibi dollár
Hivatalos nyelv: angol, kreol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali

.

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 230 V, átalakító szükséges
Főváros: St. George’s
Repülőtér: Maurice Bishop Int. Airport

G renada egy sziget a Karib-térség délkeleti részén, illetve több kisebb sziget tartozik még 
hozzá. Ezek közül Grenada a legnagyobb, a népesség nagy része is itt él. A szigetek 

vulkáni eredetűek, rendkívül gazdag termőfölddel. A szigetország felszíne hegyvidékes, 
ahonnan néhány folyó mentén az utazók gyönyörű vízeséseket csodálhatnak meg. Az 
éghajlat trópusi, az esős évszakban meleg és párás, amit a száraz évszakban a megváltozó 
szélirány hűt le. Grenada-t Fűszer szigetnek is hívják, mivel ez az ország a vezető néhány 
fűszer termelésében. Fahéj, szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió, citrusok héja, vad kávé, a 
helyiek által nagyon kedvelt fűszerek, továbbá fontos export cikkek. A hagyományos strand 
és vízi sportok leginkább a délnyugati területen és a partvonalon összpontosul, azonban 
az ökoturizmus is jelentősen nő. A legtöbb környezetbarát vendégház Saint David és Saint 
Johmn községekben található.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: Egy kicsi, homokos tengerpartú öbölben, 15 perc távolságra a 
fővárostól, St. George-tól. A Grenada repülőtértől kb. 2 km-re.
Hotel: A hotel luxus komplexuma sikeres ötvözetét kínálja egy aktív 
tengerparti nyaralásnak és relaxációnak azok számára, akik egy kis 
békére és nyugalomra vágynak. Hatalmas területen fekszik, három 
fő részből áll: a Pink Gin Village, amit két tengerparti épület alkot,  
az Italian Village, ami egy mediterrán stílusú hegyoldali épület, és 
a South Seas Village, egy dél-óceániai stílusú épületkomplexum a 
hegyoldalon. A hotel 9 éttermével várja látogatóit, valamint egy kávézó, 
6 bár (egy medencebár), 5 úszómedence,  (napágyakkal, napernyőkkel 
és törölközőkkel a medencéknél és a strandon is). Ingyenes Wi-Fi.
Ellátás: All Inclusive. 

Szórakoztató programok napközben és esténként.
Sport és Fitness: Fitness központ, 2 teniszpálya, (strand)röplabda, 
asztalitenisz, biliárd, széllovaglás, kajak, Hobie Cat, légzőcsöves 
búvárkodás. Korlátlan ingyenes búvárkodás bizonyítvánnyal 
rendelkező búvárok számára.
Szépség és Wellness: A hatalmas wellness központ, a Red Lane 
Spa 6 masszázsteremmel, szaunával, gőzfürdővel, és különböző 
kezelésekkel várja vendégeit.
Nászutasoknak: A hotel a nászutas párnak pezsgővel, virágokkal és 
egyszeri szobában fogyasztható reggelivel kedveskedik.

Sandals La Source Grenada 
Resort & Spa ✶✶✶✶✶

Szobák
Pink Gin Grande Luxe: A Pink Gin Village-ben. Tartozik hozzá fürdőkád, 
zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, iPod® Station, rádiós vekker, telefon, Wi-
Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, kávé-/teafőző, minibár 
(vízzel, gyümölcslével és üdítőkkel), egy kicsi étkezőasztal, széf, és 
tengerre néző erkély.
South Seas Hideaway Junior Suite with Balcony Tranquility 
Soaking Tub: A South Seas Villageben, felszerelve, mint a Pink Gin 
Grande Luxe, fürdővel az erkélyen, kilátással a kertre vagy medencére.
Pink Gin Penthouse Oceanview: Mint a Pink Gin Grande Luxe, de 
magasabban, zuhanyzóval és tengerre néző erkéllyel.
Pink Gin Beachfront Walkout Club Level Room with Patio 
Tranquility Soaking Tub: Fürdőkáddal a teraszon és kilátással 
a tengerpartra és a tengerre. Club Sandals szolgáltatások: VIP 
bejelentkezés, szobaszerviz, és alkoholos italok a minibárban.
Italian Bi-Level One Bedroom Butler Suite with Balcony 
Tranquility Soaking Tub: Két emeletes, külön nappali és hálórésszel, 
hatalmas erkéllyel (ahol kád és étkezőasztal is van), és komornyikkal.

Fontos információ
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 3 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie
• A házassági anyakönyvi kivonat és az apostille legalizálása 60 
  USD-be kerül. Ha jelenleg nem tartózkodik Grenadában, akkor az 
  Apostille-t elküldik az otthoni címre, melynek felára van
• A végleges dokumentumokat kb. 2-3 hónappal az esküvő után 
  kapja meg a pár

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
Esküvői csomag a hotelhez

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése
• Utazás taxival a sziget fővárosába és vissza az anyakönyvvezető 
  hivatalba, segítség a házasság engedély kérelménél
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD-n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában az 
ügyintézési költséget, melynek összege 180 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatérítendő. 
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötő tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Grenadán



Dzsip szafari
Nemzeti parkok
Atlantis Tengeralattjáró 
kirándulás

Látnivalók:
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Oranjestad, a főváros
Sea Trek
De Palm sziget

Arikok National Park
Natural Bridge
Naplementés hajókázás 
Flamingók

Pillangó farm
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Karib-térség

Aruba

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -6 óra
Repülési idő:  13-14 óra
Hivatalos pénznem: arubai florin
Hivatalos nyelv: Holland nyelv, Papiamento
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

.

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 127 V, átalakító szükséges
Főváros: Oranjestad
Repülőtér: Queen Beatrix Int. Airport

K ristálytiszta tenger, fehér, finomhomokos tengerpart, gyönyörű idő. Aruba a Karib-térség 
déli részén található, Venezuelától mindössze 20 km-re fekszik. Az úgynevezett ABC-

szigetek tagja, Bonaire és Curacao szomszédságában. Aruba a napsütéstől szikrázó, finom, 
fehérhomokos tengerpartokat kedvelők mennyországa, hiszen gyönyörű strandjai, valamint 
a türkizkék tenger az egész szigetet körbeölelik. A sziget többnyire lapos felületű, folyói, 
nagyobb hegységei nincsenek.  Legmagasabb pontja a Jamanota, 188 m-es magasságával. 
A legnépszerűbb idény az ország életében a januártól-márciusig tartó karneváli időszak, 
amikor az utcákat ellepik a színpompás jelmezű fellépők, ilyenkor mindenhol a ritmusos 
latin zene lüktetése hallható.



Fontos információ
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 4 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.
• Az esküvő napján egy fehér limuzin szállítja Önt a hoteltől a 
  ceremónia helyszínére
• Az esküvői bizonyítvány holland nyelvű, amelyet angol 
  fordításban, hitelesítve a lakcímére küldenek ki (kb. 6 hét)
• A polgári esküvő Oranjestadban a Civil Town House-ban van
• Lehetséges időpontotok az esküvőre: hétfőtől péntekig 10 és 
  12:30 illetve 13:30 és 15:30 között
• A strandceremónia 50 euró, az esküvői koordinátorral kell 
  egyeztetni
• A dokumentumok feldolgozása kb. 2 munkanap, amennyiben 
  több időt vesz igénybe, DHL futár szállítja az Ön címére
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Esküvői csomagok Arubán!

Esküvői csomag ár: 1598 EUR/ pártól
• Személyes transzfer, fehér esküvői limuzinnal az 
  anyakönyvvezetőhöz, majd a ceremónia helyszínére (csak oda)
• Ceremónia a parton, német nyelven, a híres Divi Divi fánál
• Dekoráció a parton lámpásokkal (asztal, menyasszony útja)
• Menyasszonyi virágcsokor illetve hozzá illő vőlegénykitűző trópusi 
  virágokból (választott szín alapján)
• Asztalfoglalás a romantikus „Passions” Part étteremben kb. 80m
• Házassági bizonyítvány németül
• Személyes fordítás német nyelvre a ceremónia alatt
• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Dokumentumainak feldolgozása és benyújtása a helyszínen
• Minden adó és díj (mint közigazgatási díj, kezelési díj)
• Hivatalos házassági igazolás holland nyelven
• Megerősített házassági igazolás fordítása angolul
• Esküvő tervezése, szervezése
• Személyes egyeztetés angolul
• Tanúk
• Szinkrontolmácsolás vagy írott szöveg angol nyelven
• A rendőrség jóváhagyása

„Egyszerű elegancia” esküvői csomag

Esküvői csomag ár: 2658 EUR/ pártól
• Személyes transzfer, fehér esküvői limuzinnal az 
  anyakönyvvezetőhöz, majd a ceremónia helyszínére (csak oda)
• Ceremónia a parton, német nyelven, a híres Divi Divi fánál
• Dekoráció a parton lámpásokkal (asztal, menyasszony útja)
• Menyasszonyi virágcsokor illetve hozzá illő vőlegénykitűző trópusi 
  virágokból (választott szín alapján)
• Asztalfoglalás a romantikus „Passions” Part-étteremben kb. 80m
• Házassági bizonyítvány németül
• Személyes fordítás német nyelvre a ceremónia alatt
• 1 üveg pezsgő (ízlése szerint)
• 1 óra élő zene (karibi Steelpan zenésszel)
• Profi fotós a helyszínen (kb. 130 db fotó USB-n, 1 fotó 
  bekereteztetve)
• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Dokumentumainak feldolgozása és benyújtása a helyszínen
• Minden adó és díj (mint közigazgatási díj, kezelési díj)
• Hivatalos házassági igazolás holland nyelven
• Megerősített házassági igazolás fordítása angolul
• Esküvő tervezése, szervezése
• Német levelezés a tervről
• Német fordítás az anyakönyvvezető előtt
• Személyes egyeztetés angolul
• Tanúk
• Szinkrontolmácsolás vagy írott szöveg angol nyelven 
• A rendőrség jóváhagyása

„A legszebb nap” esküvői csomag

Az Arubai esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni. 
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Házasságkötő tanúsítvány
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Arubán
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Fekvés: Palm Beach leghosszabb tengerpartján fekszik. Két nagyobb 
bevásárlóközpont, mozi és étterem a közvetlen közelben elérhetőek. 
Oranjestad, a főváros, kb. 3 km-re található. Cél repülőtér, Aruba 9 km.
Hotel: Jelentős felújítás után a szálloda új fényben hívja meg Önt. 
Három étteremmel rendelkezik (svédasztalos és à la carte, foglalás 
szükséges), valamint a fő “Corals” étterem (reggeli, ebéd és vacsora) 
és a tengerparti “Sea Breeze Restaurant”, valamint három bár is 
rendelkezésre áll. A strandon, a három medence, és a pezsgőfürdő 
mellett nyugágyak, napernyők és törülközők állnak rendelkezésre. 
Ajándékbolt, business center (internet-hozzáférés díj ellenében, Wi-Fi 
a komplexumon belül).
Ellátás: Reggeli, fél-és teljes panzió vagy all inclusive ellátás 
foglalható.
Sport és Fitness: Fitness-center, teniszpálya, biciklibérlési lehetőség. 
Illeték ellenében: wind-szörf, vitorlázás, banánhajó, búvárkodás, 
lovaglás. 
Szórakozási lehetőségek: Nappali és esti változatos programok. 
Illeték ellenében: Kaszinó.
Szépség és Wellness: Etnika Spa különböző kezeléseket kínál. 
Gyermekeknek: Gyerek klub 4-12 éves korig. Játszótér.

Resortview szoba: 33 m2-es, szépen berendezett ülősarokkal, 
zuhanyzóval / WC-vel, hajszárítóval, TV-vel, rádiós ébresztőóra, telefon, 
internet hozzáférés, vasaló / vasalódeszka, légkondi, kis hűtőszekrény, 
tea- és kávéfőző, erkély kilátással a komplexumra.
Részleges óceáni kilátással: 33 m2, felszereltsége hasonló, mint 
Resort View szobáé, korlátozott kilátással a tengerpartra és a tengerre.
Oceanfronti szoba: 33 m2, felszéreltsége hasonló, mint a Resortview 
szobáé, közvetlen kilátással a tengerpartra és a tengerre.

Fekvés: Közvetlenül Palm Beach-en, kb. 10 percre Oranjenstatól. Az 
Aruba repülőtértől kb. 13 km-re.
Hotel: A Barceló Aruba 5 csillagos szálloda (amely a Barceló Hotel 
Group tulajdonában volt, korábban Occidental Grand Aruba néven volt 
ismert). Egyedülálló élményt nyújt a Palm Beach tengerpartján, a karibi 
Arubai szigeten. A csodálatos tengerpart fekvésének köszönhetően ez 
a szálloda kiemelkedik sport- és szabadidős tevékenységekben. A 
népszerű szállodának egy svédasztalos és 5 a-la-carte étterme van 
(grill, olasz, mexikói, ázsiai, karibi. Foglalás szükséges, elegáns öltözet 
ajánlott), 4 bárja, 2 pezsgőfürdője, hatalmas úszómedencéje (mellette 
napágyak, napernyők és törölközők, akárcsak a szálloda strandján), 
különböző üzletei és Wi-Fi hozzáférést biztosít illeték ellenébn az 
egész hotel területén.
Ellátás: All Inclusive. 
Szórakozási lehetőségek: Programok egész nap. Kaszinó (illeték 
ellenében).
Sport és Fitness: Fitness központ, aerobik, 2 teniszpálya, 
asztalitenisz, billiárd, strandröplabda, kajak, légzőcsöves búvárkodás, 
vitorlázás. Illeték ellenében: motorizált vízisportok. 18 lyukú golfpálya 
és búvárkodás a közelben.
Gyermekeknek: G yerek klub 4-12 éves korig. Játszótér.

Deluxe: 38 m2. Tartozik hozzá zuhanyzó, WC, hajszárító, fürdőköpeny, 
TV, rádió, telefon, Wi-Fi, vasaló és vasalódeszka, légkondicionáló, 
ventilátor, minibár, kávé-/teafőző, széf, és kertre néző erkély.
Deluxe Oceanview: 38 m2. Ugyanúgy felszerelve, mint a Deluxe, de 
részleges rálátással a tengerre.
Deluxe Pool / Oceanview: 38 m2, mint a Deluxe Oceanview, de 
kilátással a medencére vagy a tengerre.

Holiday Inn Resort Aruba
Beach Resort & Casino ✶✶✶✶ 

Barcelo Aruba ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Hyatt Regency Aruba 
Resort & Casino  ✶✶✶✶✶

Fekvés: Közvetlenül a Palm Beach-en fekszik. A fővárostól Oraniestad-
től körülbelül 10 km-re fekszik. Cél repülőtér 13 km-re.
Hotel: Tapasztalja meg az otthonos Karibi eleganciát, próbálja ki 
a szigetek éttermeit, kaszinójátékokat és végtelen vízi sportokat. 
Lazítson friss trópusi szellőben, süttesse magát a napon, és fedezze 
fel a Hyatt Regency Aruba Resort Spa és Kaszinó gyönyörű táját. Az 
elegáns Hotel a Hyatt Hotellánc tagja, rendelkezik egy nyitott lobbival 
és egy kiváló á-la carte étteremmel „Ruinas del Mar”, illetve mexikói 
konyhával, bárral és tengeri specialitásokat felszolgáló étteremmel. 
Összesen 6 bár áll rendelkezésre, az egyik a tenger feletti stégen 
helyezkedik el. A kertben vízesések, több medence, pezsgőfürdő 
található. A tengerparton napágyak, napernyők, törölközők vannak. 
Ezen kívül a szálloda területén boltok, ingyenes wifi is elérhető.
Ellátás: Büféreggeli, félpanzió foglalható.
Sport és Fitness: Fitness-center, 2 teniszpálya. Illeték ellenében: 
vízisportközpont a tengerparton.
Szépség és Wellness: „Zoia Spa” a legmodernebb wellness-
központok közé sorolható. Többféle kezelés elérhető helyi 
ápolótermékekkel (illeték ellenében). 
Szórakozási lehetőségek: Kaszinó (illeték ellenében).

Szoba kilátás a kertre: 35 m2, fürdőszoba zuhanyzó/WC, hajszárító, 
TV, iPod-dokkoló, telefon, internet, vasaló/vasalódeszka, klíma, 
minihűtő, kávéfőző, széf, erkély kertre néző kilátással.
Óceáni/sziget kilátás: 35 m2, berendezése, mint a kertre néző 
szobáé, korlátozott óceáni kilátással.
Óceánfronti szoba: 35 m2, bútorozott erkéllyel, közvetlen rálátás a 
tengerre.
Óceánfront Sunset Studio lakosztály: 74 m2, tágas 2 légtérű 
szoba, ülősarok, fürdők.

Fekvés: Oraniestad központjában, közvetlenül Marinánál helyezkedik 
el.  Privát sziget a tengerparton (hajókázás 15 percenként a Marina 
Hotel előcsarnokától és az Ocean Suites mólójától), snack bárral és 
edzőteremmel. Cél repülőtér: Aruba, kb. 5 km.
Hotel: Modern üdülőhely két területre osztva: A Marina Hotel (csak 
felnőttek számára), a kikötőből egy utcán elkülönítve, van egy lobby 
(Wi-Fi), egy nagy bevásárlóközpont, Starbucks és egy bár. A medence 
nyugágyakkal, napernyőkkel és fürdőlepedőkkel egy gyönyörűen 
parkosított terasszal van ellátva, ahonnan kilátás nyílik a kikötőre. 
Három étterem kulináris különlegességet kínál. A családbarát Ocean 
Suites privát lobbi található a tengerparton, saját kis stranddal, 
medencével (nyugágyak, napernyők, strandtörölközők) és egy 
reggeliző étteremmel. 
Ellátás: Reggeli és “All Inclusive” foglalható.
Szórakozási lehetőségek: Kaszinó, mozi (illeték ellenében).
Sport és Fitness: Fitness center, teniszpálya, futópálya. Illeték 
ellenében:  vízi sportok.
Szépség és Wellness: “Okeanos Spa” (illeték ellenében).

Marina kilátás a szigetre: 22 m2, zuhanyzó / WC, hajszárító, 
fürdőköpeny / papucs, TV, telefon, internet hozzáférés (tartalmazza), 
vasaló / vasalódeszka, légkondicionáló, ventilátor, hűtőszekrény, kávé-
és teafőző, széf, francia erkély szigetre néző kilátással.
Marina szoba kilátás az óceánra: kb. 27 m2, részben korlátozott 
tengeri kilátással.
Sziget lakosztály: kb. 41 m2, hálószobával, külön nappalival, 
kanapéval, káddal / zuhanyzóval / WC-vel, minibárral, szigetre néző 
erkéllyel.
Óceán lakosztály: kb. 41 m2-es, mint a sziget lakosztály, tengerre 
néző.

Renaissance Aruba 
Resort & Casino  ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák



Itt jártunk...

Admiral’s House Múzeum
Nemzeti parkok
Hajókirándulások

Látnivalók:
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English Harbour
Clarence House
Erődítmények

Half Moon Bay
Piacok, strandok 
Devil’s Bridge
Shirley Heights

Fig Tree Drive
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Karib-térség

Antigua

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  12-13 óra
Hivatalos pénznem: kelet karibi dollár
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali

..

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 230V, átalakító szükséges 
Főváros: St. John’s
Repülőtér: V. C. Bird Int. Airport

A ntigua turizmusa főként a trópusi éghajlatot kedvelőknek előnyös. A brit Leeward-
szigetek legnagyobb képviselője mindig meleg, nyugodt óceáni szellőben fürdik, 

biztonságos kikötőkkel és védett, szinte sértetlen korallzátonyokkal rendelkezik. Antiqua 
turizmusa főleg vízi sportokra és a vendégek kikapcsolódását szolgáló programokra épül. 
A vitorlázás, a Jachtozás, a búvárkodás mind szerepelnek a kínálatban, ahol nincs is más 
dolgunk, mint élvezni a sziget által biztosított szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket. 
Ezen kívül még számos izgalmas programból választhatunk, mint a csónakázás, krikett, 
tenisz, szörfözés, hegymászás, madár les, golf, horgászás, és lovaglás.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A fővárostól 6 km-re, a Dickenson-öbölnél fekszik észak-
nyugaton. Az antiguai repülőtér 8 km-re fekszik.
Hotel: A romantikus és sportos utakra vágyóknak kiválóak a szálloda 
szolgáltatásai. A „mediterrán falu” mellett a tradicionális „karibi erdő” a 
legmagasabb minőséget és luxust nyújtja a vendégeknek. A kulináris 
élvezetek kedvelőinek 11 étterem áll a rendelkezésre, pl.: Bayside 
nemzetközi konyhája (büféjellegű reggeli-és ebéd,  á-la carte vacsora) 
valamint a „Kimono” (ázsiai étterem, foglalás szükséges) és a „Eleanor” 
(karibi konyha, szintén foglalás szükséges) kívül a „Café de Paris”-ban 
francia desszerteket kóstolhat. Az igazi gourmet kedvelőknek pedig a 
sushibárt ajánlják. A trópusi kertek között 6 medence helyezkedik el. 
Ellátás: All Inclusive, nassolnivalók, italok (a premium márkák is). 

Napközben és este változatos szórakozási lehetőségek, koktélparti, 
különböző témájú estek, zongorabár, karaoke.
Szépség és Wellness: Innovatív testkezelő termékeket használnak, 
masszázsok, test-és arckezelések díj ellenében. 
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő, virág és egyszeri reggeli a szobában. 

Sandals Grande Antigua 
Resort & Spa ✶✶✶✶✶

Szobák
Prémium szoba: A szobák földszinten, a medencénél helyezkednek 
el. Fürdő/WC, hajszárító, Tv, Internet, ébresztőóra, Ipod-csatlakozó, 
telefon, vasalódeszka és vasaló, klímaberendezés, mennyezeti 
ventilátor, minibár, kávé és teafőző, széf, kertre és medencére néző 
terasz.
Karib Grand deluxe szobák Club level szoba: Nemes mahagóni 
bútorokkal van felszerelve, az első emeleten elhelyezkedő szobák 
erkélyei a strandra, medencére és a tengerre néznek. Club level 
szolgáltatások: privát check-in, minibár (alkoholos és alkoholmentes 
italokkal), bejárat a Club Sandals Lounge-ba, szobaszervíz.
Karibi Rondoval komornyik szoba: A kerti részen elhelyezkedő 
szabadon álló angol komornyik stílusú körházak. Minibár, szobaszervíz, 
terasz strand és tengerre néző kilátással. 
Mediterrán Club Level lakosztály: Fölszinttől a 2. emeletig. Elegáns 
berendezésű szobák mediterrán stílusban, szeparált fürdőszoba, 
fürdőköntös, TV, beszélgetősarok, terasz kert-, medence-, és 
tengerparti kilátással.

Fontos információk
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 2 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába.  
• A minimum tartózkodási idő 7 éjszaka.
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges. 
• A hitelesítő dokumentumot a házasság után küldik meg. 
• Az eredeti dokumentumokat hatósági pecsét (jegyző) általi 
  másolattal tudják igazolni.
• Az esküvőt hétfőtől péntekig lehet megtartani. Hétvégék és 
  ünnepnapok ki vannak zárva.
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen.
• A házassági dokumentumokat PDF fájlban, a házasság előtt 
  legkésőbb 12 héttel előtte kell e-mailen elküldeni 
• Az útlevélben szereplő képnek és a pecsétnek minden más 
  dokumentumon felismerhetőnek kell lennie.
• Az esküvő napján szükséges a ,,Legal Officeba” vagy a 
  ,,High Court” ba a fővárosba, St. Johnsba utazni, az esküvői 
  kérvényt kitölteni. Ehhez szükséges az útlevele és a további 
  dokumentumok.
• Az esküvő után a pár kap egy házassági bizonyítványt. Ennek 
  hitelesítése kb. 150 USD
• Kb. 2-3 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben már nem 
  tartózkodik a szigeten, postán lesz elküldve. Kérjük vegye 
  figyelembe, hogy ennek a díja az Ön költsége.

Esküvői csomag ár: ingyenes

• Személyesre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés, az érkezés után
• Szükséges dokumentumok ügyintézése 
• Utazás taxival a sziget fővárosába és vissza, segítség a házasság 
  engedély kérelménél
• Személyes egyeztetés (angolul)
• Polgári házasságkötés
• Házassági bizonyítvány, jogi díjakkal
• Menyasszonyi csokor a menyasszonynak
• Vőlegénykitűző a vőlegénynek
• Tanúk (amennyiben kérik)
• Szobadekoráció
• Háttérzene (kívánság esetén lehetséges CD-n hozni)
• Két emeletes, karibi esküvői torta
• Esküvői fogadtatás pezsgővel és Hors d’Hoeuvres a házaspárnak, 
  valamint további 6 vendégnek
• Esküvői vacsora a házaspárnak egy speciális étteremben, egy 
  üveg pezsgő ajándékba
• Kontinentális reggeli a szobában, egy választott reggelen
• Esküvői kép (12x17 cm)
• Masszázs a vőlegénynek (35 perc)
• Manikűr a menyasszonynak
• Sandals esküvői ajándék
• Hitelesített házassági bizonyítvány 

Az esküvői csomagár ingyenes, azonban nem foglalja magában az 
ügyintézési költséget, melynek összege 288 USD és a helyszínen 
fizetendő, amely stornó esetén nem visszatérítendő. 

Standard - csomag „Gyönyörű kezdet” 
Esküvői csomag a hotelhez
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezéshez szükséges űrlap 
• Szülők nevei (ha nincsen rajta az anyakönyvi kivonaton
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Születési anyakönyvi kivonat
• Özvegyi igazolás
• 2. házasság esetén az első házasságot igazoló anyakönyvi kivonat vagy halotti okirat
• Névváltozásról vagy adoptációról szóló okirat
• Válási papírok.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Antiguán



Hajókirándulások
Sétarepülés
Búvárkodás

Látnivalók:
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Gustavia, a főváros
Világítótorony
Erődítmény 

Kirándulások 
Vineta Múzeum
Windjammer Múzeum
Üvegfenekű hajó

Shell Beach
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Karib-térség

St. Barth

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  13 óra
Hivatalos pénznem: EUR
Hivatalos nyelv: francia
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről 2 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 220V, átalakító szükséges 
Főváros: Gustavia
Repülőtér: Gustaf III Airport

S t. Barth szigetén megannyi egzotikus virág kellemesen fűszeres illatai járják át a levegőt 
és a szivárvány színeiben pompázó erdők csilingelnek a szellő fuvallatában. Mesébe 

illő, ahogy a madarak lágy csicsergésével ébredhetnek az idelátogatók. A finomhomokos 
tengerparton türkiz kék tenger hullámai „táncolnak”. Igazi karibi hangulat, egy igazi álom úti 
cél! Üdvözöljük a paradicsomban!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A bájos hotel közvetlenül a L’Hermitage tengerparton fekszik, 
La Réunioin egyik legszebb szigetén.
Hotel: A „Leading Hotels of the World” csoport tagja, francia bájjal 
és karibi vendégszeretettel várja a vendégeket. A tengerparti 
étterem „L’Indigo és a Gourmet-étterem „Le Bartolomeo” francia és 
nemzetközi finomságokat ajánl, a tengerparti étteremben könnyű 
fogásokat szervíroznak. 2 bár, egy úszómedence és pezsgőfürdő 
várja a vendégeket a tengerpart közelében. Napágyak, napernyők és 
törölközők kölcsönözhetők.
Ellátás: Amerikai büféreggeli az „L’Indigo” étteremben.

Változatos délutáni programok, szervezett kirándulások, felfedezőtúrák, 
hajókirándulások (illeték ellenében).
Sport és Fitness: Fitness-Center, 2 teniszpálya, wind-szörf, vizibicikli, 
kajak, sznorkelfelszerelés, álló evezés. Illeték ellenében: Pilátesz, 
joga, zumba, welaqua, aqua fitness, jet-ski, buvárkodás a közeli 
búvárközpontban. 
Szépség és Wellness: A kíváló „Spy by Clarins” kezelések és 
masszázsok széles választékát kínálja, a hotel vendégeinek továbbá 
fodrászat (illeték ellenében). 
Gyermekkedvezmény: 5 éves korig ingyenes felnőttekkel egy 
szobában.

Le Guanahani ✶✶✶✶✶

Szobák
A Óceán-öböl szoba: 36 m2, világos színekkel berendezett. A felső 
szinten márványfürdőszoba/WC, hajszárító, fürdőköntös, iPod-dokkoló, 
telefon, wifi, klíma, mennyezeti ventilátor, minibár, széf és terasz 
részben tengerre néző kilátással.
Óceán Cove szoba: 37 m2, felszereltsége, mint óceán-öböl szobáé, 
a tengerparton fekszik, terasz közvetlen kilátással a tengerre.
Egy hálószobás kerti lakosztály: 52 m2, felszereltsége, mint az 
óceán-öböl szobáé, hálószoba és nappali kertre néző kilátással.

Esküvői csomag ár: 2272 EUR/ pártól

• személyre szabott esküvői koordinátoron keresztül való 
  szervezés az érkezés után
• Formalitások
• Utazás Gustavia-ba és vissza, támogatás a házasság engedély 
  kérelménél
• Regisztráció és ceremónia 
• Ceremóniahelyszín kiválasztása
• Esküvői ceremónia (franciául)
• Tanúk (szükség esetén)
• Haj és smink a menyasszonynak
• Menyasszonyi csokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta
• Pezsgő a ceremónia után
• Romantikus esküvői vacsora 2 fő részére 
• Romantikus dekoráció a szobában
• Szoba upgrade (szabad helyek kapacitása szerint)

Az esküvői csomag a hotelhezFontos információk
• Kérjük vegye figyelembe, hogy a dokumentumok késői 
  küldésénél késedelmi díjat számítunk fel
• Kérjük NE küldjön eredeti okiratokat (születési anyakönyvi kivonat, 
  útlevél stb.) Ezeket hozza magával az anyakönyvvezető elé.
• A szükséges szervezések érdekében, kérjük legkésőbb 4 nappal 
  (2 munkanap)  az esküvő előtt foglalja el szállását
• A helyszínen esedékes egy megbeszélés az esküvői 
  koordinátorral
• Egy nappal az esküvő előtt szükséges az esküvő koordinátorral 
  Gustáviába utazni, az esküvői kérvényt beadni. Ehhez szükséges 
  az útlevele és a további dokumentumok. 
• Az esküvő napján transzfer biztosított Gustáviába az 
  anyakönyvvezetőhöz, és vissza. 
• A ceremónia az Ön által megadott napon, az Ön által 
  kiválasztott helyszínen kerül megrendezésre.
• Az esküvő után tartsa meg a házassági bizonyítványát. 
• Kérem jelezze az esküvő szervezőnek, hogy igényel e 
  hivatalosítást.
• Esküvői csomag kombinálható Le Guanahani, St. Barth 
  foglalással.
• Az esküvők lehetséges időpontja: hétfőtől-péntekig, 9.00-11.30-ig, 
  valamint 14.00-16.00-ig Gustaviaban.
• A végleges dokumentumokat az anyakönyvvezetőnél való 
  házasságkötés után kapja meg.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Kitöltött jelentkezési lap
• Kitöltött Marriage Application formula
• Színes fénymásolata a jegyespár és a tanúk útleveléről (az esküvőtől számítva minimum 6 hónapi érvényesség szükséges)
• Születési anyakönyvi kivonat
• Elváltak esetén a válást igazoló hivatalos okirat
• Özvegyek esetében halotti bizonyítvány
• Örökbefogadás ill. névváltoztatás esetében a hivatalos iratok
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• A közjegyző által hitelesített dokumentumok hivatalos fejléccel, aláírással és pecséttel kell benyújtani
• Amennyiben a dokumentumok eredetije angol nyelvű, abban az esetben is szükséges jegyző által hitelesítettni
• Tanúk (szükség esetén)
• A dokumentumokat 20 héttel az utazás előtt jól olvasható formában (mindegyik 2 példányban), szkennelve kell elküldeni 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő St. Barthon



Lep�e meg szerett eit Amazon Travel 
utazási utalvánnyal!



Ál�mesküvők és nászutak a világ 
legszebb egzoti kus ��szágai�a!
Bízza ránk magát, mi ott h�n

vagyunk a nagyvilág�an!





Ázsia



Itt jártunk...

Similian szigetek
Ko Nang Yuan
A Nagy Palota, Bangkokban

Látnivalók:
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Úszó piac
Wat Pho
Wat Arun

Phi Phi szigetek
Sukhothai
Railay
James Bond szikla

Ayutthaya
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Ázsia

T haiföld

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +6 óra
Repülési idő:  10-12 óra
Hivatalos pénznem: Thai Bath,   
amerikai dollárt érdemes vinni 
Hivatalos nyelv: thai
Vízum: nem szükséges

..

Közlekedés: bal oldali
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Átalakító: 110 V, amerikai típus
Főváros: Bankok
Repülőtér (Bangkok): Suvarnabhumi

P ompás, gyönyörűen díszített templomok, arany Buddha-szobrok, kedves emberek és 
egzotikus konyha. Fedezzék fel Thaiföldet, a teljes nyugalom, végtelen türelem, trópusi 

napfény, romantika országát és tapasztalják meg a kivételes királyság báját! Változatos 
tájak és formák jellemzik, északon eldugott, eredeti falvakkal borított hegyvidék, attól délre 
rizsföldektől zöldellő központi síkság, majd a Phang Nga-öböl egyedülálló szikla alakzatai.
A pálmafákkal szegélyezett strandok, számos szabadidős sport- és szórakozási lehetőséget 
kínálnak. A látogatók mindig mosolygó, természetes és tiszteletteljes thai emberekkel 
találkozhatnak. Az elmúlt évek jelentős változásai ellenére megőrizték mélyen gyökerező 
hitüket a buddhizmusban és a tradíciókban. A helyi konyha pedig egzotikus fűszerekkel 
és illatokkal kényezteti az ide érkezőket. Ideális feltételek egy felejthetetlen nyaraláshoz! 
Fedezzék fel Bangkokot, az ország kulturális és gazdasági központját, látogassák meg a 
Sukhothai-t, a híres romvárost vagy a Ayutthayaban található fekvő Buddha-szobrot, melyek 
az UNESCO Világörökség részei!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: Egy hotel különleges kisugárzással, egy csodálatos, privát 
tengerparton fekszik, Koh Samuin – mondjon igent erre a gyönyörű 
helyre, ami nem hagy kivetnivalót!
Hotel: A luxus hotel közvetlenül a tengerparton, a Thongson-öbölben 
fekszik, hagyományos, thaiföldi elemekkel Feng Shui tanítással és jó 
hangulatú különleges bájjal várja a vendégeket. Igazán kikapcsolódhat 
a trópusi kertek egzotikus légkörében, körülvéve különböző patakokkal. 
Frissítse magát a két úszómedence egyikében - amelyek közül az 
egyik csak a felnőttek számára érhető el, különösen a nyugalmat 
kereső nászutasokat hívogatja. Két teljesen felszerelt, kitűnő étterem 
gondoskodik arról, hogy a vendégek megismerkedjenek az ázsiai 
specialitásokkal, illetve nemzetközi konyhával.
Ellátás: Amerikai büféreggeli, félpanzió és teljes panzió foglalható.

Fitness-center, kajak. Illeték ellenében: jóga, sznorkelezés, búvárkodás, 
thai-boksz edzés, mountainbike.
Szépség és Wellness: A “Melati Spa” teljes wellness csomagot 
kínál gőzfürdővel, masszázsokkal és különféle kezelésekkel. Három 
szabadtéri és fedett fürdővíz rendelkezésre áll. 
Nászutasoknak: Minimum 5 éjszakás tartózkodás esetén a 
nászutasok érkezéskor egy díszített szobát, egy gyümölcskosarat és 
egy üveg pezsgőt kapnak, valamint egy kétszemélyes vacsorát (az ital 
kivételével), minimum 10 éjszakás tartózkodás esetén.

Koh Samui
Melati Beach Resort & Spa ✶✶✶✶✶

Szobák
Szoba: 77 m2 a nagyvonalú szobák és villák modern és Thai 
stílusban lettek berendezve és a nagy kiterjedésű kertrészekben lettek 
szétosztva. A szobákban van fürdőszoba zuhanyzóval,  hajszárító, 
fürdőköntös, telefon, TV, DVD-lejátszó, ingyenes wifi, klíma, széf, 
minibár, kávé-teafőző.
Grand Deluxe: 77 m2, egy emeletes épületek, tágas erkéllyel vagy 
terasszal, kihúzható kanapéval és fürdőkáddal. 
Saját kertes és medencés szoba: 143 m2, a villa saját pavilonnal 
és medencével, 2 külön öltözővel és egy szabadtéri esőzuhannyal 
rendelkezik. Nászutasoknak ajánljuk ezt a szobatípust, saját 
medencével és kerttel.
Medencés villa: 143 m2, a villa parkosított udvaron található, 
medencével és pavilonnal rendelkezik. 2 öltöző és egy szabadtéri 
zuhany tartozik hozzá.

Esküvői csomag ár: 950 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta 2 fő részére
• 36 db esküvői fotó albumban
• Vacsora 2 fő részére
• Esküvői koordinátor

Az esküvői csomag a hotelhez



Szükséges dokumentumok

• Az esküvői csomagok csak szimbolikus szertartásra vonatkoznak!
• Érvényes útlevélre van szüksége, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!
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Esküvő T haiföldön
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Fekvés: Phuket nemzetközi repülőtér 15 perces autóútra, Kamala-
part 30 perces autóútra, Phuket városa pedig 45 perces autóútra van 
a szállodától.
Hotel: A szálloda egy csendes oázis, távol a zajoktól, mégis könnyen 
megközelíthetők a bevásárló- és éjszakai szórakozási központok. Az 
üdülőhely egy privát és félreeső fehér homokos tengerparton található, 
végtelen kilátással az Andamán-tengerre, amely minden irányba 
kiterjed. Ez tökéletes választás nászutasoknak, akik felejthetetlen 
élményt keresnek. Az Andamán-tengerre nyíló, panorámás kilátást 
nyújtó Andaman White Beach Resort tengerparti, luxus szállást kínál 
40 méteres, szabadtéri medencével. 3 étterem thaiföldi és nemzetközi 
konyhát kínál. A „Dala” Spa test és arckezelésekkel várja vendégeit 
(illeték ellenében), a szálloda egész területén ingyenes wifi található.
Sport és Fitness: Fitnessterem, kenu, sznorkelfelszerelés. Illeték 
ellenében: vízisportközpont búvártanfolyammal. 
Ellátás: Büféreggeli, félpanzió esetén vacsorát tartalmaz, á-la-Carte 
menü a ’Tom Yam Thai’ étteremben vagy „Mareblu” étteremben.
Nászutasoknak: Feldíszített szoba és egy üveg pezsgő, minimum 5 
éjszakától foglalható.

Superior szoba kilátás a tengerre: 25 m2, zuhanyzó, hajszárító, 
síkképernyős TV, telefon, DVD-lejátszó, klíma, kávé-és teafőző, széf, 
terasz tengerre néző kilátással.
Deluxe szoba kilátás a tengerre: 40 m2, berendezése, mint superior 
szobáké, a szobák tágasabbak, fürdőkáddal és kültéri zuhanyzóval 
vannak felszerelve.
Beachfront medencés villa: 120 m2, berendezése, mint a superior 
szobáké, a tengerparton helyezkednek el, privát medencével és 
napágyakkal.

Esküvői csomag ár: 792 EUR/ pártól

• Dekoráció
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 2 fő részére
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői fényképész (2óra) + CD 
• Házassági bizonyítvány (nem hivatalos)

Esküvői csomag

Phuket
Andaman White Beach Resort  ✶✶✶✶+

Szobák
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Fekvés: A Santhiya Koh Phangan Resort and Spa a paradicsomi 
Phangan-szigeten fekszik. A Santhiya Koh Phangan Resort and Spa 
mindössze 160 méterre van a népszerű Thong Nai Pan Noi strandtól. 
Az üdülőhely Koh Samui szigetétől 40 perc hajóútra található.
Hotel: Ez a varázslatos üdülőhely valóban egy ékszer Thaiföld egyik 
legszebb szigetén, és nem hagy semmi kivetnivalót a nászutasoknak, 
akik valami különlegeset keresnek. A tengerparton található egy privát 
strand. Számos fa és a tipikus thaiföldi építészet jellemzi a szállodát, 
és egyedülálló hangulatot áraszt. Az egész komplexum és a tágas 
medence rész harmonikusan illeszkedik a trópusi természetbe. 
Ellátás: Bőséges büféreggeli, félpanzió foglalható.
Sport és Fitness: Fitness-center.
Szépség és Wellness: Ayurveda Spa-ban testmasszázsokat is 
kipróbálhatja. 

Standard: A kényelmes és thai stílusú szobák fürdőszobával, WC-vel 
és különálló zuhanyzóval, hajszárítóval, légkondicionálóval, telefonnal, 
TV-vel, CD / DVD-lejátszóval, ingyenes internet-hozzáféréssel, vezeték 
nélküli LAN-vel, minibárral, kávé / teafőzővel felszereltek.
Deluxe: 43 m2, erkély vagy terasz, tengerre néző. 
Supreme Deluxe: kb. 48 m2, amely egy déli fekvésű, kétszintes 
épület felső szintjén található, kilátással a tengerre.
Supreme Deluxe medence hozzáféréssel: Kb. 48 m2, mint a SD, 
az alagsorban, közvetlen hozzáféréssel a medencéhez.
Hideaway Villa Lakosztály medencével: kb. 115 m2, különálló, 
nyitott fürdőszobával, kiegészítve nappalival és saját medencével. 
Villa lakosztály: kb. 115 m2, kilátás a tengerre.

Esküvői csomag ár: 760 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 2 fő részére
• 1 üveg pezsgő
• 36 db fénykép
• Esküvői koordinátor

Esküvői csomag

Koh Phangan 
Santhiya Koh Phangan ✶✶✶✶+

Szobák
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Fekvés: Az exkluzív Boutique-Hotel közvetlenül a gyönyörű homokos 
Hua Hin tengerpartján fekszik.
Hotel: A kapcsolódjon ki exkluzív környezetben. Töltse a mézesheteket 
különleges és modern stílusú szobáikban és legmagasabb 
kényelemben. Hua Hin lélegzetelállító strandján elhelyezkedő Cape 
Nidhra könnyű hozzáférést biztosít a tengerparti város csodálatos 
utcai piacaihoz, bevásárlóközpontjaihoz, éttermeihez, pubjaihoz és 
az éjszakai élethez. Az elegáns lakosztályok magas színvonalú 
szolgáltatásokkal és saját medencével rendelkeznek. Az úszómedence 
mellett található a “Rocks Restaurant”, amelynek szabadtéri teraszáról 
csodálatos kilátás nyílik a medencére és az óceánra. “A szikla bár” 
romantikus órákat ígér a csillagok alatt egy pohár jó borral.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió foglalható.
Sport és Fitness: Fitness-center, szauna, gőzfürdő, Illeték ellenében: 
vízisportok. 
Szépség és Wellness: Cape Spa a nyugalom oázisa teljes 
kikapcsolódást nyújt a legmagasabb szinten.
Nászutas ajánlat: Virág, gyümölcskosár és sütemény érkezéskor.

A nagyvonalú lakosztályok rendelkeznek egy fürdőszobával 
(zuhanyzós), hajszárító, TV, telefon, ingyenes wifi, DVD-lejátszó, kávé-
teafőző, klíma, minibár, széf, terasz vagy erkély, saját medence is 
található.
Sky medencés lakosztály: 80 m2 privát medence, kilátás a kertre.
Deluxe Sky medencés lakosztály: 101 m2, lényegesen tágasabb, 
medence a fürdőszobával van összekötve.
Holdfény medencés lakosztály: 110 m2, 2 szintes, medencével.
Medencés lakosztály terasszal: 126 m2, földszinten, terasszal és 
pavilonnal, medence és privát kert.

Esküvői csomag ár: 1740 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 2 fő részére
• 36 db esküvői fotó albumban
• Gyertyafényes vacsora egy üveg pezsgővel a strandon
•Virágboltív

Esküvői csomag

Hua Hin
Cape Nidhra  ✶✶✶✶✶

Szobák
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Fekvés: A hotel Khaolakban található, egyedülálló trópusi környezetben.  
Nemzeti parkok és esőerdők övezik a hotelt, ami közvetlen hozzáférést 
kínál a strandra. A hotel egy óra autóútra van Phuket városától.
Hotel: ”Nagy baráti társaságok találkozási helye” a Sarojin tulajdonosok 
filozófiája. Az exkluzív butikhotel Phuket nyüzsgésétől távol helyezkedik 
el, egy 11 kilométer hosszú falucska mellett, öt nemzeti parkkal 
körülvéve. A védett öböl és a világhírű merülőhelyek Similan és Surin-
szigetek a búvárok számára kiemelt pontok. Fedezze fel ezeket a 
merülési helyeket a hotel saját jachtjával. A gyermekeket tíz éves kortól 
várják. A transzferbusz naponta közlekedik Khao Lakba (kb. 10 perc). 
Ellátás: Á-la-carte reggeli pezsgővel.
Sport és Fitness: Úszómedence pihenő pavilonokkal és 
pezsgőfürdővel, mountainbike-kölcsönző, kajak, wind-szörf, 
katamarán. Illeték ellenében: búvárkodás.
Szépség és Wellness: A „Pathways Spa” lenyűgöző környezetben, 
masszázsokat, jógát, tai-chi kurzusokat tartanak.
Nászutasoknak: feldíszített szoba, egy üveg pezsgő. gyümölcsök 
és virág. Minimum 7 éjszakás foglalás esetén 5 fogásos menü 
borkóstolóval.

Nagyvonalú szobák és lakosztályok hatalmas kertrésszel, 7 db 2 eme-
letes ázsiai stílusú villák.
Garden rezidencia: 95 m2, földszintes villák, modern berendezésűek, 
külön álló fürdőkád, vízesés-zuhany, hajszárító, fürdőköntös, 
fürdőpapucs, Bluetooth-kihangosító okostelefonokhoz, TV, telefon, 
internet, minibár, széf, klíma, kávé-és teafőző, terasz és fedett lounge.
Medencés rezidencia: 120 m2, medencével, fedett lounge-zsal.
Spa Lakosztály: 150 m2, 2. emeleten helyezkednek el, nagy 
napozóterasszal és kavicsos pihenőmedencével.

Esküvői csomag ár: 1994 EUR/ pártól

• Dekoráció
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 2 fő részére
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői fényképész (4óra)
• 100 db fotó CD-n
• Esküvői koordinátor

Esküvői csomag

Khao Lak
The Sarojin ✶✶✶✶✶

Szobák



Itt jártunk...

Goa Gajah barlangtemplom
Bali Madár és hüllőpark
Ulu Watu sziklatemplom

Látnivalók:
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Jatiluwih rizsteraszai
Bratan-tó, Úszótemplom
Kecak tánc

Besakih anyatemplom
Tanah Lot templom
Pura Taman Ayun
Királyi palotakert

Majomerdő Ubudban
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Ázsia

Bali

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +6/+7 óra
Repülési idő:  16-17 óra
Hivatalos pénznem: indonéz rúpia (IDR) 
EUR-t és USD-t is elfogadnak, de az 
USD 2003 után gyártott legyen! 
Hivatalos nyelv: indonéz, de angolul 
sokan beszélnek 

..
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali
Utazás: Budapestről és Bécsből is 
átszállással érhető el 
Vízum: nem szükséges 
Átalakító: 220V adapter nem szükséges
Főváros: Denpasar
Repülőtér: Denpasar

A Kis Szunda-szigetcsoport legismertebb szigete. Mintegy 5400 négyzetkilométernyi 
terület jórészt vulkanikus hegyek borítják. Fővárosa a sziget délnyugati részén fekvő 

Denpasar. A festői szépségű sziget ma már világszerte ismert, divatos nyaralóhely. 
Lakóinak mindennapi életét a hindu vallás és a szigorú közösségi hagyományok szövik 
át. Mindennaposak a vallásos és egyéb jellegű ünnepi szertartások, Balit az ezer templom 
és az istenek szigetének is nevezik. Mindenütt, az utak mentén, a tengerparton, a 
hegycsúcsokon, sőt még a rizsföldeken is templomok, oltárok, áldozati tárgyak állnak. A 
művészet és a kultúra az itt élő emberek életének szerves részét alkotja. Bali az indonéz-
hindu civilizáció emlékeinek felbecsülhetetlenül gazdag tárháza. Néhány falu különösen 
híres képzőművészetéről pl: Celuk az ezüst- és aranyművesség, a fafaragás, Udud pedig 
a festészet központja. Élvezze mézesheteit Balin és ismerje meg a titkos mítoszokat és 
szokásokat!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: Kuta városa és a Ngurah Rai nemzetközi repülőtér 10 km-re 
található. A Bali Collection különböző üzletei és étkezési lehetőségei 5 
perc alatt elérhetők autóval.
Hotel: Töltse el a mézesheteket exkluzív környezetben! Egy nagy 
kiterjedésű kertrésszel és 350 m hosszú tengerparttal rendelkezik 
a szálloda. Az exkluzív hotel a Hilton Worldwide csoport tagja 
3 szárnnyal rendelkezik a trópusi kertek között helyezkedik el 
lagúnákkal és vízesésekkel körülvéve. A párok teljes mértékben 
kényelmesen érezhetik magukat a felnőttbarát privát részen a 
„Conrad lakosztályokban”, amely saját úszómedencével és Club 
Lounge-zsal bő kényelemmel és modern kápolnával várja a párokat. 
Sok romantikus pillanatot tölthet el a szállodában, mint például a 
gyertyafényes vacsora a tengerparton vagy a medencés pavilonban.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió és teljes ellátás foglalható.

Fitness-center, strandröplabda. A sétány óceán mellett húzódik, 
ideális jógázásra, sétálásra vagy biciklizésre. Illeték ellenében: 2 
teniszpálya, jóga, meditáció, aerobic, biciklitúrák, vízi sportlehetőségek 
a tengerparton.
Szépség és Wellness: Hagyományos balinéz bölcselet és terápia, 
modern Spa felszerelés és kiváló termékek garantálják az élvezetet  a 
testnek és léleknek a legmagasabb szinten a “Jiwa” Spa-ban.
Nászutasoknak: Romantikus fürdés virágokkal és gyertyákkal.

Conrad Bali Resort & Spa ✶✶✶✶✶

Szobák
Szoba: A szobák tágasak és elegánsan berendezettek. A szobák 
márvány fürdőszobával (fürdőkád és zuhanyzó) rendelkeznek. Továbbá  
telefon, TV, internet illeték ellenében, klíma, minibár, kávé-és teafőző, 
széf, erkély vagy terasz is található.
Deluxe szoba kerttel: 45 m2, a kivételesen szép és gondozott kertre 
néző kilátással.
Deluxe Resort: 45 m2, DVD-lejátszóval, kerttel, medencével, részben 
tengerre néző kilátással.
Deluxe Óceán szoba: 45 m2, csodálatos tengerre néző csodálatos 
kilátással.
Conrad lakosztályok: 110 m2, tágas és luxus szobák, márvány 
fürdőszobával, szeparált étkezőrésszel, privát bárral, espresso 
kávéfőzővel, gardróbszoba, esőzuhany és fürdőkád LCD tv-vel, 
ingyenes wifi.

Esküvői csomag ár: 1584 EUR/ pártól

• Dekoráció
• Öltöző 2 órára (elérhetőség szerint)
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 2 óra fotózás
• Ajándék
• Házassági dokumentumok (nem hivatalos)

Az esküvői csomag a hotelhez



Szükséges dokumentumok

• Az esküvői csomagok csak szimbolikus szertartásra vonatkoznak!
• Érvényes útlevélre van szüksége, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

109www.alomeskuvokulfoldon.hu

Esküvő Balin
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Fekvés: A nyugodt Sanurban található Fairmont Sanur Beach Bali 
lenyűgöző trópusi kerttel. A Grand Bali Beach golfpálya 5 perces 
autóútra, a Ngurah Rai nemzetközi repülőtér pedig 30 perces autóútra 
található.
Hotel: Az első osztályú szálloda Bali keleti részén helyezkedik el. Itt egy 
lenyűgöző korallszirt található és 10 hektár nagyságú kertrész balinéz 
stílusban. Hagyja hátra az unalmas hétköznapokat egy koktél és 
könnyed fogás kíséretében a kényelmes lounge-ban lélegzetelállító 
kilátással a kertre vagy a tengerre.
Sport és Fitness: Biciklikölcsönzés, hatha jóga.
Szépség és Wellness: „Regent Spa” egyéni és páros kezelések 8 spa 
lakosztályban továbbá egy szépségszalon várja a kedves vendégeket. 
Széles választék egészséges fogásokból és italokból.
Nászutasoknak: Virágdekoráció és üdvözlőital és sütemény 
érkezéskor.

A luxus lakosztályok balinéz stílusban különleges kézzel készült 
bútorokkal lettek berendezve. Különösen nagyvonalú a fürdőszoba 
nyitott öltözőrésszel. Továbbá fürdőkád, külön zuhanyzó, hajszárító, 
fürdőköntös, telefon, kávé- és teafőző, minibár, alkoholos italok, széf, 
klíma található.
Fairmont lakosztály kertre néző kilátással: 90 m2, szeparált 
hálótérrel, félig nyitott halószobával, fedett erkély, kertre néző kilátás.
Fairmont lakosztály kilátás az óceánra: 90 m2, berendezése, mint 
a kertre néző lakosztályé, kilátás az óceánra.
Deluxe lakosztály kertre néző kilátással: 136 m2, berendezése, 
mint a többi lakosztályé, tágasabb hálórésszel.
Deluxe lakosztály kilátás az óceánra: 136 m2, berendezése, mint 
Fairmont lakosztály kilátás az óceánra, tágasabb halórésszel.

Esküvői csomag ár: 1668 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta és 1 üveg pezsgő
• Dekoráció és Háttérzene
• 3 óra fotózás (100 db fotó USB-n)
• Öltöző a menyasszonynak (elérhetőség szerint)
• Házassági bizonyítvány (nem hivatalos)

Esküvői csomag

Fairmont Sanur Beach Bali ✶✶✶✶✶ 

Szobák
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Fekvés: A szálloda kevés gyalogútra fekszik a homokos tengerparttól. 
A repülőtér: Denpasar, 16 km-re fekszik.
Hotel: Sanur nyugodt és pihentető környezetében, ahol évszázados 
balinéz művészeti és kulturális történelmet tápláltak, a Sudur Suites 
& Villas Sanur tökéletes otthont nyújt Balin. A környezethez hasonlóan 
nagy gondot fordítottak arra, hogy megőrizzék Bali művészeti és 
hagyományos értékeit. A szálloda balinéz stílusban épült, védett 
trópusi környezetben található. A szálloda területén található medence 
napágyakkal, egy étterem, egy bár és egy kávézó. Wifi a szálloda egész 
területén elérhető.
Ellátás: Reggeli. Félpanzió esetén vacsora menü formájában, teljes 
ellátás esetén további ebédet tartalmaz. Ünnepi vacsora: 12.31-én.
Sport és Fitness: Illeték ellenében: jóga. 
Szépség és Wellness: Különböző kezelések és masszázsok várják 
a vendégeket.

Mindegyik tágas lakosztályhoz saját erkély vagy terasz tartozik.  
A szállásokon síkképernyős, műholdas TV, minibár, valamint tea- és 
kávéfőző biztosított. Néhány lakosztályban szabadtéri fürdőszoba 
található.
Deluxe lakosztály: 42 m2, a 2. emeleten található lakosztály saját 
erkéllyel rendelkezik.
Deluxe kerti lakosztály: 59 m2, földszinti lakosztály terasszal és 
közvetlen hozzáféréssel a kerthez. Szabadtéri fürdőszoba. 
Studio lakosztály: 63 m2, tágas szobák, szabadon álló fürdőkáddal 
a fürdőszobában.

Esküvői csomag ár: 918 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta 2 fő részére
• Dekoráció
• 36 db fotó CD-n
• Házassági bizonyítvány (nem hivatalos)
• Reggeli az Ares étteremben
• Ajándék

Esküvői csomag

Sudamala Suites & Villas ✶✶✶✶

Szobák



112 Amazon Travel - Álomesküvő Külföldön!

Fekvés: Seminyak központban helyezkedik el, a legnépszerűbb bárok, 
éttermek és szórakozási lehetőségek közvetlen közelében. A tengerpart 
5 perces útra található. A repülőtér, Denpasar 14 km-re fekszik.
Hotel: A divatos Seminyak kerület szívében található. A 24 különálló 
villa egy kanyargós ösvény mellett helyezkedik el, frangipani fákkal 
és trópusi lombokkal szegélyezve. Tökéletes kertek veszik körül ennek 
köszönhetően gazdag a friss levegő. Kayana teljes nyugalmat kínál a 
vendégeknek. Saját bejárattal és medencével rendelkeznek a villák, 
szabadtéri élőzene a buja természeti környezetben gondoskodik a 
hangulatról, míg a jól berendezett belső tér és a modern dekoráció 
luxus otthont nyújt számunkra. A diszkrét, mégis figyelmes kiszolgálás 
és egy inas csapat gondoskodik minden igényről. A hotelhez egy nyitott 
és barátságos lobbi tartozik, továbbá úszómedence napozóterasszal. 
A „Dauh” étteremből lenyűgöző kilátás nyílik a medencére, élvezze 
a könnyű széles választékú fogásokat továbbá ázsiai finomságokat. 
Napközben snackeket is fogyaszthat. Ingyenes wifi és 24 órás inas 
szolgáltatás elérhető.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió választható ebéddel vagy 
vacsorával az étteremben és villákban is el lehet fogyasztani.
Sport és Fitness: Fitness-center. Illeték ellenében: biciklitúrák, 
szervezett túrák a legszebb látnivalókhoz Bali szigetén.
Szépség és Wellness: Élvezze a kezeléseket és masszázsokat az 
„Ayur” spában illeték ellenében

Deluxe Villa: 200 m2, nagyon tágasak és exkluzív szoba rendelkezik 
fürdőszobával, zuhanyzóval, továbbá hajszárító, klíma, telefon, TV és 
DVD-lejátszó, minibár, kávé- és teafőző, széf, ülősarok, pici kert, épített 
medence, étkezősarok, privát terasz is tartozik hozzá.
Medencés villa: 200 m2, kültéri rész, berendezése, mint a deluxe 
villáé, privát medencével.

Esküvői csomag ár: 1496 EUR/ pártól

• Ceremónia keresztény pappal
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta 2 fő részére
• 4 óra fotózás (CD)

Esküvői csomag

The Kayana ✶✶✶✶

Szobák
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Fekvés: Csendes és idilli környezetben fekszik, 15 percre Ubudtól. 
Lazítson az úton és élvezze a kilátást miközben elkóborol a tekintete 
a rizsföldekre. Transzfer a repülőtértől: 43 km-re.
Hotel: A szállodában található recepció, hotelszéf, napozóterasz, 
törölköző, végtelenített medence, butik, ingyenes wifi, mosoda 
(illeték ellenében). Ezen kívül 2 étterem, a főétterem a „Plantation” 
nemzetközi és nemzeti konyhát kínál, a „Cabana Lounge” ázsiai és 
könnyű fogásokkal várja a kedves vendégeket. Ezen kívül 2 bár és 
kávézó is rendelkezésre áll.
Ellátás: Reggeli, félpanzió és teljes ellátás választható á-la carte vagy 
menüválasztásban. Ropogtatni valók illeték ellenében.
Sport és Fitness: Badminton, biciklizés, tai chi, jóga, illeték ellenében 
raftingtúrák és biciklitúrák. 
Szépség és Wellness: Masszázsok, lábreflexiológia, lávaköves 
masszázs. Illeték ellenében: „Spa Alila” használata, sportmasszázs, 
gyógykezelések, szépségápolási kezelések: peeling, arcápolás, 
manikűr, pedikűr.

Superior szoba: 30 m2, két légterű szoba, folyóoldali, az Ayung 
folyóra néz a szoba, klíma, kávé- és teafőző, minibár (illeték ellenében), 
telefon, ingyenes wifi, kábel TV, zuhanyzó, WC, hajszárító, ülősarok.
Deluxe szoba: 65 m2, felszereltsége, mint a superior szobáé, 
tágasabb. Kilátás a völgyre.
Valley villa: 75 m2, felszereltsége, mint a superior szobáé, tágasabb. 
Kilátás a völgyre.
Medencés villa: 120 m2, kilátással a medencére, síkképernyős TV, 
privát medencével, terasz ülősarokkal.
Terasz fa villa: 120 m2, kilátás az erdőkre és rizs mezőkre, szeparált 
hálótérrel és nappalival, terasz ülősarokkal.

Esküvői csomag ár: 1786 EUR/ pártól

• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 1 üveg pezsgő
• Esküvői torta 2 fő részére
• 36 db fotó CD-n

Esküvői csomag

Alila Ubud ✶✶✶✶

Szobák



Az Amazon Travel 
a DERTOUR Prémium Partnere!







Indiai-�ceán



Itt jártunk...

Naplementés kirándulások
Szörfözés
Hukuru Miskiyy mecset

Látnivalók:
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Sétarepülés
Horgászat
Hajókirándulás

Romantikus túrák
Búvárkodás
Szigettúrák
Sétahajózás

Sznorkellezés
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Indiai-óceán

Maldív-szigetek

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +4/+3
Repülési idő: 10-12 óra
Hivatalos pénznem: Maldív rúfia, 
EUR-t, USD-t elfogadnak
Hivatalos nyelv: maldív
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Vízum: nem szükséges

..

Közlekedés: a szigetek között 
gyorshajóval, hidroplánnal és belső járattal
Utazás: Budapestről átszállással, 
Bécsből közvetlen járattal is elérhető 
Átalakító: 220-240 V, átalakító szükséges
Főváros: Malé
Repülőtér: Malé (Ibrahim Nasir Int. Airport)

M aldív-szigetek az Indiai-óceán közepén, az Egyenlítő felett helyezkednek el, mintegy 
800 km hosszan elnyúlva. A Maldív-szigetek éghajlata egész évben kellemes, trópusi, 

de legjobb december és április között utazni, amikor kevésbé várható csapadék. Földünk 
minden országa egyedinek mondható a maga nemében. A Maldív-szigeteket természeti 
környezete teszi egyedülállóvá: az Indiai-óceán azúrkék vizében hófehér és smaragdzöld 
színben „gyöngyszemekként” pompázó apró szigetek lélegzetelállító látványa fogadja az 
ide látogatót. Újítsa meg esküvői fogadalmát és élje át újra ezt a különleges napot a Maldív 
szigeteken!
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A 2000 m x 90 m nagyságú Kanifushi szigeten található. 
Malétól kb. 133 km-re található, ami 30 percnyi repülőúttal elérhető.
Hotel: A távol eső szigeten kirajzolódik a kontraszt a puritán vonal és 
a burjánzó vegetáció között, ami legjobb kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtja. A vendégek rendelkezésére áll a főétterem „Spice” élő főző 
állomásokkal, a „Just Veg” a Maldív szigetek első vegetáriánus étterme, 
illetve a specialitások éttermei, a „Teppanyaki és a „The Sunset”. 
Kényeztesse magát friss koktélokkal az úszómedencét körülvevő 
„Liquid” bárban. A „Sunset” bár túlnyomórészt a felnőtt vendégek 
számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Minden bárban könnyű 
rágcsálnivalókat kínálnak. Költségmentes wifi hálózat. 
Ellátás: All Inclusive. Esti szórakozási lehetőség a hét több napján élő zenével, közösségi 

játékokkal.
Sport és Fitness: Fitness-center, biliárd, széllovaglás, kenu, 
állóevezés, tenisz, katamarán. Illeték ellenében: vízisí, jetski, 
mélytengeri halászat és wakeboardozás.
Szépség és Wellness: A pompás Akiri Spa, ami összesen 6 db 
kezelőszobával rendelkezik elképesztő kilátással az Indiai-óceánra.
Nászutasoknak: Gyümölcskosár, egy üveg pezsgő, egy kis sütemény, 
páros masszázs a Spában. (5 éj tartózkodás esetén) 7 éjszakás 
foglalásnál koktél és a privát teraszon gyertyafényes vacsora jár 
minden kedves vendégnek. 6 hónapig érvényes a házasságkötés után.

Atmosphere Kanifushi Maldives ✶✶✶✶✶

Szobák
Sunset tengerpart Villa: 100 m2, a külső rész 64 m2, a strandnál 
fekszik, a trópusi növényzetbe beágyazott, tradicionális ugyanakkor 
modern berendezésűek, nyitott kád és tusoló, WC, Jakuzzi-fürdőkád, 
fürdőtörölköző, hajszárító, televízió hangszórórendszerrel, napozóágy, 
DVD-CD lejátszó, telefon, Ipod-csatlakozó, klímaberendezés, ventilátor, 
kávé- és teafőző, minibár, széf és terasz.
Sunset Junior Lakosztály: 132 m2, a külső rész 40 m2, berendezése 
a Sunset Beach Villáéhoz hasonló, több magánszférával.
Sunset Medence Villa: 192 m2, külső rész 10 m2, hasonló a Sunset 
Beach Villa berendezéséhez, a sziget csúcsán helyezkedik el privát 
környezetben, nagyobb terasszal és privát medencével.
Sunset Családi Villa: 200 m2, a külső rész 18 m2, 2 villa kapcsolódik 
egymáshoz egy ajtóval elválasztva.
Beachfront One Bedroom Butler Suite: Mint a Beachfront Club 
Level Suite, az 1-4. emeleten, klub szintű szolgáltatások nélkül, de 
komornyikkal és 24-órás szobaszervizzel, valamint fürdőkádas 
erkéllyel.

Esküvői csomag ár: 1068 EUR/ pártól

• Egy üveg pezsgő a szobába
• Szimbolikus igazolás
• Szertartás a dekorált tengerparton
• Esküvői sütemények
• 30-50 fotó (nem professzionális)
• Gyertyafényes vacsora egy üveg borral
• Szobadekoráció
• Romantikus reggeli az esküvő másnapján a szobába
• Egy páros masszázs a Spa-ban
• Virágos fürdőceremónia

Esküvői csomag a hotelhez
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Szükséges dokumentumok

• Az esküvői csomagok csak szimbolikus szertartásra vonatkoznak!
• Érvényes útlevélre van szüksége, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő a Maldív-szigeteken
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Fekvés: 1600 m x 440 m nagyságú Nalaguraidhoo szigeten fekszik. 
A Male repülőtér 113 km-re található, a szálloda elérhető 35 perc 
repülőúttal belföldi járatokkal és csatlakozó hajótranszferrel.
Hotel: A nagyvonalú szálloda ideális a nyaralóknak, akik izgalmas időt 
tölthetnek el könnyed légkörben aktív programokkal. 7 étterem kínál 
finomságokat az egész világról. A „Sun Star” thai étel specialitásokkal 
vagy a „Zero” egészséges konyha saját termesztésű hozzávalókból 
készíti ételeit. 5 bár, egy úszómedence szeparált gyermekmedencével, 
egy ékszerész és különböző boltok szélesítik ki a kínálatot a 
szállodában. Ingyenes wifi elérhető a Golf bárban, a központi bárban 
és a Kávézóban. 
Ellátás: Reggeli, félpanzió, teljes panzió vagy All Inclusive. Minden 
étkezés büférendszerben. A vízi bungalót foglaló vendégek egy külön 
étteremben étkeznek.
Sport és Fitness: Fitneszterem, asztalitenisz, kosárlabda, foci, 
strandröplabda, kenu és szörf. Térítés ellenében: biliárd (pool, snooker), 
darts, tollaslabda, squash, kivilágítható, keményborítású teniszpálya, 
kerékpárok, Putting Green (9 lyukú), vízibiciklik, vízisí, katamaránozás, 
búvárkodás (PADI/SSI) és további vízi sportok.
Szépség és Wellness: Szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő, kezelések, 
masszázs és szépségszalon az Araamu Spa-ban.
Nászutasok és évfordulósok: Akik az ezüst és aranylakodalmat 
ünneplik egy üveg pezsgőt és gyümölcskosarat kapnak.

Beach Bungalow: 26 m2, 2 vagy 4 lakóegységgel, közvetlen a 
strandon fekszik, egyszerűen berendezett. Fürdőszoba zuhanyzóval 
és WC-vel, hajszárító, televízió, telefon, ingyenes wifi, klímaberendezés, 
ventilátor, kávé- és teafőző, minibár, széf és strandra vagy tengerre 
néző kilátás.
Superior Beach Bungalow: 38 m2, berendezése, mint a Beach 
Bungalow, 2 hálótérrel, fürdőkáddal és szeparált kinti zuhanyzóval.
Sunset Villa: 26 m2, berendezése, mint a Beach Bungalow, fekvésének 
köszönhetően a vendégek a naplementében gyönyörködhetnek.
Sun Villa: 30 m2, a sziget belsejében találhatóak.
Water Bungalow: 39 m2, a lagúnában, cölöpökön álló bungalók 
terasszal és kinti zuhanyzóval, közvetlen kijárattal a tengerre.

• Dekoráció
• Virágfüzér
• Tradicionális háttérzene
• 1 üveg bor és 1 gyümölcstál
• Virágok a szobában
• Üdvözlőital
• Esküvői torta
• Szendvicsek és tea/kávé
• Fotók CD-n vagy USB-n
• Kirándulás a Dhoni hajóval a szertartás után
• Esküvői koordinátor
• Házassági okirat (nem hivatalos)

Esküvői csomag

Sun Island Resort & Spa ✶✶✶✶ 

Esküvői csomag ár: 728 EUR/pártól

Szobák



123www.alomeskuvokulfoldon.hu

Sun Aqua Vilu Reef Maldives ✶✶✶✶
Fekvés: A meedhuffushi szigeten egy csodás fehér homokos parton 
fekszik a déli Nilandhe Atollon. Male nemzetközi repülőterétől kb 35 
perc alatt érhető el a 103 szobás sziget hidroplánnal.
Hotel: Modern, kedvelt üdülőhely, rendelkezik egy központi étteremmel, 
a la carte étteremmel, bárokkal. Ingyenes wifi és szuvenírshop, 
gyermekklub, gyermekmedence. Egy hullámtörő védi a szigetet az 
esetleges erózióktól.
Ellátás: All inclusive.
Sportolási lehetőségek: Fitnesz-center, badminton, strandröplabda, 
tenisz, asztalitenisz, darts, biliárd, illeték ellenében: vízi sport.
Szépség és Wellness: Sun Aqua Spa, 6 db kezelőszobával, 
masszázsokkal és kezelésekkel.
Étkezés: Tartalmas büféreggeli, büféjellegű ebéd és vacsora, alkoholos 
és alkoholmentes italok 10-24 óráig, délutáni tea 16-18 óra között.
Gyermekkedvezmény: 14 év alatt csak az adót szükséges kifizetni, 
ami 7 EUR/fő/éj. 
Nászutasoknak: Bor, gyertyafényes vacsorát kínál a szálloda. 
12 hónapig érvényes a házasság után.

Beach Villa: 76 m2, a strandon fekszik, modern és letisztult 
berendezésű, fehér és egyedi színekkel rendelkező szobák, berendezés: 
fürdőkád, zuhanyzó, szeparált kinti zuhanyzó, WC, hajszárító, gardrób, 
klíma, ventilátor, televízió, telefon, ingyenes wifi, kávé- és tea főző, 
minibár, széf, terasz tengerre néző kilátással.
Deluxe Beach Villa: 76 m2, kiváló minőségben berendezett szobák, 
hintával a tengerparton.
Jacuzzi Deluxe Beach Villa: 76 m2, Jacuzzival és fürdőkáddal.
Sun Aqua Pool Villa: 108 m2, privát medencével.
Reef Villa: 78 m2, a villa lagúnára nyíló kilátást kínáló, tágas teraszán 
pezsgőfürdő és heverő várja a vendégeket. A villából a privát lépcsőkön 
keresztül közvetlenül elérhető a lagúna. A kellemes kikapcsolódást 
kézzel készített tíkfa bútorok, king méretű kétszemélyes, baldachinos 
ágy és ülősarok is szolgálja.

• Üdvözlő csokoládé és pezsgő
• Dekoráció
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Pezsgő
• 24 fotó albumban + 50 fotó DVD-n
• Esküvői torta
• Háttérzene (Bodu Beru zenész)
• Gyertyafényes vacsora a parton, pezsgővel
• Hajókázás a naplementében (pezsgővel és szendvicsekkel)
• Faültetés
• Páros masszázs (60 perc)
• Butler-Service az esküvő napján
• Ajándék
• Esküvői koordinátor
• Házassági okirat (nem hivatalos)
• Reggeli az esküvő másnapján a szobában

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 2098 EUR/pártól

Szobák
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Fekvés: A transzfer a repülőtérről gyorshajóval kb. 55 perc. 
Hotel: A szigeten összesen 284 szoba található (egy részük különálló 
villákban). Rendelkezésre áll 2 főétterem, 2 a’la carte-étterem, kávézó, 
6 bár, könyvtár, ajándéküzlet, ékszerüzlet, kis múzeum, internetkávézó, 
ingyenes WIFI és 2 édesvizű úszómedence (az egyik csak felnőtteknek). 
Napágyak és törölközők a medencénél és a strandon is ingyenesen. 
A sziget északi oldalán található részt (külön étteremmel és bárral) 
csak felnőttek vehetik igénybe.
Ellátás: Teljes vagy all inclusive ellátás. Minden étkezés 
büférendszerben, a 2 főétterem egyikében.
Sport és Fitness: Fitnessterem, biliárd, darts, asztalitenisz és 
strandröplabda. Térítés ellenében: tollaslabda, tenisz, kerékpárok, Golf 
Driving Range, 9 lyukú Pitch & Putt golfpálya, horgásztúrák, kajak, szörf, 
katamaránozás és búvárkodás (PADI).
Szépség és Wellness: Térítés ellenében: kezelések és masszázs a 2 
Duniye Spa-ban (az egyik a szárazföldön, a másik cölöpökön a tenger 
felett).
Gyerekek: Külön gyermekmedence, mini-klub (3-12 éveseknek) és 
tini-klub (13-17 éveseknek).
Szórakozás: Hetente esti szórakoztató programok élőzenével, folklór 
műsorral, tánc-, karaoke- és diszkó esttel.
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő és gyümölcskosár érkezéskor 
a szobában, ezüst- vagy aranylakodalmukat a szigeten ünneplő 
pároknak 1 üveg pezsgő és gyümölcskosár.

Garden: 50 m2,  a sziget belsejében, a Dhoni bár közelében, egy 
U-alakú épületben található szobákban ülősarok, kávé-, teafőző, 
minibár, légkondicionálás, mennyezeti ventilátor, széf, SAT-TV, 
ingyenes WIFI, telefon, hajszárító, zárt fürdőszoba zuhanyzóval, WC és 
terasz.
Strandvillák: Tágasabb félig nyitott fürdőszobával és tengerre nézők.
Jacuzzi-strandvillák: Tágasabbak, DVD-lejátszóval valamint 
pezsgőfürdővel és pavilonnal a zárt teraszon.
Vízi villák: Közvetlen a strandon találhatók, lépcsővel a tengerpartra, 
tágasabbak, fa padlóval, félig nyitott fürdőszobával és kültéri 
pezsgőfürdővel rendelkeznek.
Jacuzzi-vízi villák: A lagúnában, cölöpökön álló, tágasabb villák 
kijárattal a tengerhez, espresso-géppel és pezsgőfürdővel a privát 
napozóteraszon.
A vízi villák, a Jacuzzi-strandvillák és a Jacuzzi-vízi villák 18 éven aluli 
vendégek részére nem foglalhatók.

Meeru Island Resort ✶✶✶✶

• Pezsgő
• Fotós a ceremónián
• 40 db fotó albumban
• Menyasszonyi virágcsokor
• Esküvői torta
• Menyasszonyi smink (saját sminkkészlet)
• Esküvői koordinátor
• Házassági okirat (nem hivatalos)

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1058 EUR/ pártól

Szobák
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Lux South Ari Atoll ✶✶✶✶✶
Fekvés: Malé nemzetközi repülőtere mintegy 30 perces hidroplánútra 
fekszik.
Hotel: Luxus, 2016 nyarán felújított modern dizájnú szobák. Kulináris 
sokszínűséget kínálnak az éttermei (7 db). A változatos étkezési 
lehetőségek között megtalálható a nemzetközi és ázsiai ihletésű 
svédasztalos kínálat, illetve az olasz, a mediterrán, a japán és közel-
keleti gasztronómia specialitásai. Egy tengerparti szórakozóhely 
is megtalálható, ahol Dj gondoskodik a hangulatról, mellette finom 
színes koktélokat szürcsölhet.
Szépség és Wellness: LUX ME Spa, 4 kezelőszobával a víz felett, 
szauna, gőzfürdő, jégszoba, masszázsok.
Szórakozási lehetőség: Napközben élő zenés változatos műsorok, 
alkalomadtán szabadtéri mozi. 
Nászutasoknak: Különböző meglepetések a szállodában.

Pavilon: 65 m2 2 légterű szoba 1 nagyméretű kétszemélyes ággyal, tea- 
és kávéfőző, minibár, zuhany, fürdőkád, széf, telefon, légkondicionáló, 
hajszárító, fürdőköpeny, íróasztal, ülősarok, fürdőszobai piperecikkek, 
ventilátor, fürdőszoba, papucs, kábelcsatornák, síkképernyős TV, 
kilátás, ébresztés, kávéfőző, nagy terasz.
Tengerparti Villa: 95 m2, a tengerparti villa benti és szabadtéri 
zuhanyzóval egyaránt rendelkezik, tea- és kávéfőző, minibár, 
zuhany, fürdőkád, széf, telefon, légkondicionálás, hajszárító, erkély, 
fürdőköpeny, íróasztal, ülősarok, fürdőszobai piperecikkek, ventilátor, 
fürdőszoba, papucs, kábelcsatornák, síkképernyős TV, kilátás a 
tengerpartra.
Tengerparti Medencés Villa: 116 m2, nagy fürdővel és privát 
medencével.
Romantikus Medencés Villa: 110 m2, légkondicionált villa 
fürdőköpennyel és elektromos vízforralóval, tea- és kávéfőző, 
minibár, zuhany, fürdőkád, széf, telefon, légkondicionálás, hajszárító, 
fürdőköpeny, íróasztal, ülősarok, fürdőszobai piperecikkek, ventilátor, 
fürdőszoba, papucs, kábelcsatornák, síkképernyős TV, ébresztés, 
óceánra nyíló kilátás, kávéfőző, törölközők.

• Dekoráció
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta
• 1 üveg pezsgő
• Háttérzene (Bodu Beru zenész)
• Faültetés
• Virágok a szobában
• Házassági okirat (nem hivatalos)

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1108 EUR/ pártól

Szobák



Itt jártunk...

Marine National Park
Silhouette Marine National Park
Morne Seychellois Nemzeti Park

Látnivalók:
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Viktoria
Botanikus kert
Nemzeti Múzeum

Mahé szigettúra
Bird Island
Praslin
La Digue

Big Ben
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Indiai-óceán

Seychelle-szigetek

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +3/+2
Repülési idő: 10-11 óra
Hivatalos pénznem: Seychelle rúpia (SCR), 
EUR-t érdemes vinni
Hivatalos nyelv: francia, angol, kreol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali

..

Utazás: Budapestről átszállással, 
Bécsből közvetlen járattal is elérhető
Vízum: nem szükséges 
Átalakító: 220-240V, átalakító szükséges
Főváros: Victoria
Repülőtér: Seychelles Int. Airport Mahé

A z Indiai-óceánban elhelyezkedő, több  mint 100 szigetből álló trópusi szigetcsoportot 
azoknak ajánljuk, akik a természet szépségeit, az egyedülálló, érintetlen vízi világot 

és a mai napig meglévő kreol kultúrát szeretnék felfedezni a varázslatos korallszigetek 
valamelyikén vagy éppen a mézesheteket szeretnék eltölteni egy hangulatos, trópusi 
vegetációban meghúzódó szállodában. A 3 fő sziget Mahé, Praslin és La Digue gránit 
sziklákon, a többi sziget korallzátonyokon fekszik. A szigetcsoportokon több nemzeti park 
mutatja be Seychelles egyedülálló növény- és állatvilágát. Mindazt, amit az ember egy 
trópusi szigettől elvárhat, Seychelles-en megtalálja.
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Frangipani Esküvői csomag

Hivatalos Esküvő:  775 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  687 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  687 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak

Hivatalos Esküvő:  1087 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1017 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás: 1017 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5 -2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában

Magyar nyelvű esküvői csomagok

De Lux Esküvői csomag
Hivatalos Esküvő:  1662 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1592 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  1592 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Trópusi virágokkal díszített virágkapu vagy anyaggal díszített 
  pavilon standard
• Esküvői torta kis méretben
• Frangipani kerek virágcsokor
• Pezsgős koccintás
• Esküvői smink készítése magyar sminkmester által
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5 -2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában, mindegyik retusált, szerkesztett 
  formában

Klasszikus Esküvői csomag

Seychelles Luxury Esküvői csomag 
Hivatalos Esküvő:  2250 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  2180 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  2180 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Trópusi virágokkal díszített virágkapu vagy anyaggal díszített 
  pavilon standard
• Esküvői torta kis méretben
• Frangipani kerek virágcsokor
• Pezsgős koccintás
• Esküvői smink készítése sminkmester által
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5 -2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában
• 15 perces helikopter repülés Mahé szigetén
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Születési anyakönyvi kivonat (nem lehet régebbi, mint hat hónap)
• Özvegyi igazolás, 
• Névváltozásról szóló igazolás, 
• Válási papírok, 
• Házassági szerződés, 
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentumot angol nyelvre kell fordítani és hitelesíteni

Fontos információk: 
• Annak érdekében, hogy a hotelek időben meg tudják szervezni az esküvőt, min. 2-3 nappal házasságkötés előtt meg kell érkezni a hotelbe.  
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges.
• A hitelesítő dokumentumot körülbelül 2 munkanappal a ceremónia után kapják meg. 
• Esküvőt hétfőtől péntekig rendeznek. Hétvégén és ünnepnapokon külön kérésre lehetséges felár ellenében. 
• Az eredeti dokumentumok másolata hatósági pecséttel válik hitelessé.
• Fontos, hogy a dokumentumokat legkésőbb 8 héttel esküvő előtt küldjék meg.
• Az útlevélben szereplő képnek és a hitelesítő pecsétnek a dokumentumokon felismerhetőnek kell lennie. 
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a születési név szerepeljen. 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Mahé-szigetén
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Fekvés: A nyugati parton, közvetlenül a lankás 800m hosszú 
Barbarons strandon. Mahé repülőterétől 25 percre.
Hotel: A hotel a rangos ,,AVANI” csoport tagjaként kivételes hangulattal 
és egyedülálló helyen várja vendégeit. A sima fehér csillogó homokos 
„Barbarons“ strand lenyűgöző hegyei a háttérben, gyönyörű hátteret 
kínál egy pihentető nyaraláshoz. Az  „ELEMENTS“ főétterem nemzetközi 
konyhát kínál. A „TAMARIND“ À-la-carte étterem ázsiai specialitásokkal 
kényeztet. Egy úszómedence, egy medencés bár, a „GRAVITY Bar“ 
egy hozzá tartozó Shisha-Lounge-al, két souvenir bolt a hotel teljes 
ajánlata. Ingyenes internet hozzáférés áll a vendégek rendelkezésére 
a hotel egész területén.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió foglalása esetén büfé jellegű 
vacsora a főétteremben.
Szépség és Wellness: Az „AVANISPA“ meghívja kedves vendégeit a 
tetőtéri jakuzziba és gőzfürdőbe.
Sport és Fitness: Fitness center, schnorcheln. Illeték ellenében: 
tenisz, jóga, búvárkodás. 
Gyermekkedvezmény: Ingyenes szállás és ellátás jár egy 11 év 
alatti gyermek részére a szülőkkel egy szobában való elhelyezés 
esetén. Nászutasoknak: Kis ajándék, virág, egy koktél, zsúrszendvics.

AVANI Standard: 32-36 m2, a szobák világos és színes díszítéssel 
vannak dekorálva. A szobához tartozik fürdőszoba fürdőkáddal, WC, 
hajszárító, TV, telefon, ingyenes internet hozzáférés, klíma, mini bár, 
kávé/teafőző, széf, erkély vagy terasz, kertre néző.
AVANI Garden View: 32-36 m2, felszereltségében megegyezik az 
AVANI Standard-el, a szobák közelebb fekszenek a tengerhez.
AVANI Ocean View: 32-26 m2, felszereltségében megegyezik az 
AVANI Standard-el, a szobák tengerre nézők.
AVANI Beachfront: 32-36 m2, felszereltségében megegyezik az AVANI 
Standard-el, terasszal, a strandon fekszik.

Fekvés: Északnyugati parton, a Port Launay Marine nemzeti parknál, 
a közelben található egy finom homokos strand ami 1,1 km hosszú és 
több kisebb privát strandrész. Mahé repülőterétől  25 km-re. 
Hotel: A komplexum öt étteremmel és öt bárral rendelkezik. A fő 
étterem nemzetközi specialitásokat és élő konyha show-kat kínál. 
A büfé étterem „Helios“ mediterrán konyhát ígér , az „Adam & Eve“ 
étterem ázsiai specialitásokat kínál, a „Cyann“, „Haute Cuisine“ és a
„Seselwa“ étterem hagyományos kreol ételekkel kápráztatja el 
vendégeit az Indiai-óceán szigetein. A hotel 5 medencével rendelkezik. 
Az ide érkező vendégeket a lobbi fogadja, ahol ingyenesen vehetik 
igénybe a WIFI-t, ezen kívül egy butik, fodrász és helikopter leszálló 
pálya is található a hotelben. 
Ellátás: Gazdag büféreggeli a fő étteremben „Corossol“ vagy Senior 
Suite foglalása esetén a „Seselwa“ étteremben, büfé jellegű vacsora a 
„Corossol“ étteremben.
Sport és Fitness: Fitness center, medence, 4 teniszpálya, squash, 
ping pong, röplabda, különböző szabadidős programok,  vízi bicikli, 
katamarán, windsurf, kajak, schnorcheln. Csoportos órák: aerobic, 
zumba, boksz, aqua fitness, yoga.
Szépség és Wellness: „A harmóniát az ,,U-Spa”-ban találja meg. A 
legnagyobb wellness az Indiai-óceánon. A klasszikus masszázsokhoz 
természetes termékeket használnak az Indiai-óceánból. 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, sütemény, strandtáska.

Villen Tropical Garden: 48 m2, ízlésesen berendezett nyitott terű 
fürdőszoba zuhanyzóval, WC, hajszárító, fürdőköpeny, TV, telefon, 
ingyenes internet hozzáférés, klíma, ventilátor, mini bár, kávé/teafőző, 
széf, balkon vagy terasz, déli fekvésű, közel a fő étterem, kertre néző.
Junior Suite: 62 m2, felszereltségében megegyezik a Tropical 
Garden-nel, nagyszabású és magas minőségű bútorokkal, nagyobb 
ülősarokkal, emellett külön fürdővel, Apple Mac Mini® szórakoztató 
rendszer videóval, déli parton, közel az óceánhoz.
Senior Suite: 72 m2, felszereltségében megegyezik a Junior Suite-
tal, nagyobb balkonnal vagy terasszal, az Északi parton fekszik.

AVANI Seychelles Barbarons 
Resort & Spa ✶✶✶✶ 

Constance Ephelia Mahe ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Kempinski Resort Seychelles ✶✶✶✶✶
Fekvés: Mahé délnyugati partján, egy hosszú homokos strandon 
körülvéve impozáns gránit hegyekkel. Fővárostól Victóriától kb. 32 km-
re és Mahé repülőterétől  24 km-re található.
Hotel: Négy étteremmel rendelkezik, bárral és hangulatos társalgóval. 
A főétterem „Café Lazare“ nemzetközi specialitásokat kínál. Az 
À-la-carte „L’Indochine“ étteremben a vendégek ázsiai fogásokat 
fogyaszthatnak miközben az Indiai-óceánt csodálhatják. További 
ajánlata a hotelnek, ingyenes internet hozzáférés, hangulatos 
olvasóterem és egy kis bolt.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió foglalása esetén további 
büfévacsora a „Café Lazare“ étteremben. Az À-la-carte étteremben 
„L’Indochine“-ban és a „Wind Song Bar“-ban félpanzió esetén 
arányosan beszámítják.
Sport és Fitness: Kajak, kerékpár kölcsönzés, tollaslabda, strandröplabda, 
schnorchel felszerelés, két teniszpálya, fitness-center. Hetente változó 
aktív programok: jóga, vízi aerobik. Illeték ellenében: SUP, szörf, búváriskola, 
horgászat, hajózás és mélytengeri halászat (közelben).
Szépség és Wellness: Az elegánsan berendezett „Kempinski The 
Spa“ trópusi növényzet ölelésében helyezkedik el. 
Gyerekkedvezmény: 5 éves korig ingyenes, 3 gyermekig, 11 éves 
korig külön szoba esetén 50 % kedvezmény fejenként. 
Nászutasoknak: Egy üveg bor, virág, sütemény.

Hill View: 46-50 m2, modern design és ízléses dekoráció, nagyon 
tágas. Fürdőszoba zuhanyzóval, WC-vel, fürdőköpeny, hajszárító, 
telefon, TV, ingyenes internet hozzáférrés, klíma, kávé/teafőző, mini bár 
(első feltöltés ingyenes), széf, terasz vagy erkély, dombra néző
Sea View: 46-50 m2, felszereltségében megegyezik a Hill View-
val, erkély és kilátás az Indiai-óceánra. (Részben növényzettel 
körülhatárolt).
Sea View Garden: 46-50 m2, felszereltségében megegyezik a Sea 
View-val, terasz napággyal, tengerre néző (részben növényzettel 
körülhatárolt) és közvetlenül strandon fekszik.

Fekvés: A sziget északi részén, csodálatosan szép fekvésű a Beau 
Vallon sziget északi végén, páratlan kilátás nyílik a Silhouette-re és 
a sziget északi részére. A Beau Vallon strandtól mindössze 2 km-re. 
Mahé repülőterétől kb. 30 km-re.
Hotel: Az üdülőhely kifinomult komfortos kényelmet, eleganciát 
kínál egy bájos trópusi kertben. Az elhelyezkedés ideális párok és 
nászutasok számára, az alsó korhatár 13 év. A szállodát három kis 
idilli öböl és kősziklák veszik körül, kitűnő lehetőségeket kínál a 
sznorkel szerelmeseinek. A hotel két remek étteremmel és egy bárral 
rendelkezik. A szálloda rendelkezik ezen kívül egy végtelenített víztükrű 
medencével, egy olvasószobával és egy butikkal.
Ellátás: Gazdag büféreggeli amerikai reggelivel a „The Hilltop“ 
étteremben. Félpanzió foglalása esetén, további vacsora a vendégek 
számára a „The Hilltop“ étteremben.
Sport és Fitness: Schnorcheln, kajak, fitness-center.
Szépség és Wellness: A ,,Duniye Spa” közvetlenül az idilli strandon 
található, itt exkluzív kezelésekkel és masszázsokkal kényezteti 
vendégeit. Korlátlan török fürdő használat. 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, 60 perces páros masszázs.

King Hillside Villa: 90 m2, ízléses, elegáns dekorációval ötvözi a 
hagyományos Seychell építészetet a modern komfortos, harmonikus 
trópusi természettel. A villák valamivel magasabb lejtőn találhatóak, 
két szinttel és két különálló lakóegységgel. Egy kombinált nappali/
hálószobával, fürdőszobával, jakuzzis fürdőkáddal, zuhanyzóval, 
WC-vel, hajszárítóval, fürdőköpennyel, Tv-vel, CD/DVD lejátszóval, 
telefonnal, ingyenes internetkapcsolattal WIFI, vasalóval, klímával, 
mennyezeti ventilátor, mini bár, kávé/teafőző, Nespresso – gép, széf, 
fa erkély étkezővel és napágy, 24 órás szoba szerviz, tengerre néző 
kilátással rendelkezik.
King Oceanfront Villa: 90 m2, felszereltségében megegyezik a 
King Hillside Villa-val. A villák mindegyike egyedülálló lakóegységként 
funkcionál és a tengerparton fekszik.

Hilton Seychelles Northolme 
Resort & Spa  ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Fekvés: A luxushotel a Mahé sziget délnyugati részén fekszik, a Petite 
Anse tengerparton, a Seychelle sziget egyik legszebb részén. A mahéi 
repülőtér kb. 18 km-es távolságra található.
Hotel: Az épületegyüttes 69 hektáron terül el, a hátország trópusi 
domboldala és a fehér homokos tengerpart közé ágyazódik be, 
jellegzetes gránitsziklák és pálmafák határozzák meg a látképet. Élvezze 
az álomszerű kilátást a gyönyörű tájra, az érintetlen környezetet és az 
Indiai Óceánt. A szálloda 2 étteremmel, bárokkal, úszómedence, spa-és 
wellnessrészleg továbbá gyermek klub (4-12 éves kor között), bébiszitter 
szolgáltatással is rendelkezik. 
Ellátás: Büféreggeli vagy félpanzió a ZEZ étteremben.
Szépség és Wellness: Az 5 privát Spa-Pavillonban nyitott fürdővel, 
szabadtéri esőzuhannyal, masszázsokat és kezeléseket is kínálnak.
Sport és Fitness: Kajak, futópálya, fitness-center, sznorkelfelszerelés, 
jóga. Illeték ellenében: padozás, búvárkodás.

A 67 villa és lakosztály hagyományos kreol stílusban hazai fából 
és téglából épült. Csodálatos kilátás nyílik a tengeren található 
sziklanyelvre és a zöld tájra. Minden szoba nagy kiterjedésű külső 
kertrésszel rendelkezik. A lakóegységekben található fürdőszoba 
külön esőzuhanyzóval, hajszárító, fürdőköntös, telefon, TV, minibár, 
széf, klíma, tágas terasz, fedett napozóágy, étkezőrész, kinti zuhanyzó, 
végtelenített medence.
Villa kilátás a kertre: 186 m2, a légkondicionált villa saját medencével 
és terasszal rendelkezik, kilátással a mocsarakra és a buja kertre. 
Műholdas TV, minibár, valamint tea- és kávéfőzési lehetőség is várja a 
vendégeket.  A fürdőszobához kád és zuhanyzó tartozik.
Villa kilátás az óceánra: 186 m2, felszereltsége, mint a kertre néző 
villáé, növényzet között korlátozott kilátás az óceánra.
Hilltop Villa kilátás az óceánra: magasan a domboldalon fekszik, a 
dús növényzeten keresztül korlátozott kilátással a tengerre.
Lakosztály kilátás az óceánra: 542 m2, magasan fekszik panoráma 
kilátással a tengerre. 

Fekvés: Közvetlenül a homokos tengerparton fekszik a Beau Vallon 
öbölben, az egyik leghosszabb és legszebb tengerpartján a szigetnek. 
Victoria várostól kb. 5 km-re található, a mahé-i repülőtér 15 km.
Hotel: A szálláshelyen több étterem is működik, nemzetközi és kreol 
finomságokat szervíroznak. Ebédelni a Mahek étteremben lehet, ahol 
indiai konyha üzemel. A „CoralAsia”-ban a legjobb ázsiai ételeket is meg- 
kóstolhatja. A vendégek részére rendelkezésre áll még egy bisztró, egy 
pizza-stand a tengerparton és egy bár. A felfrissülésről az úszómedence 
és egy gyermekmedence gondoskodik. A szálloda egész területén 
ingyenes internet elérhetőség és egy szuvenírbolt is tartozik.
Ellátás: Bőséges büféreggeli, félpanzió esetén további büfévacsora, az 
„Island Trader” étteremben a félpanziót részben felszámolják.
Szórakozási lehetőségek: Minden este élő zene.
Nászutasoknak: A pár egy magasabb szoba kategóriában lesz 
elszállásolva (szabad szobakapacitástól függően), pezsgő, gyümölcskosár 
a szobában és egy különleges vacsora (italok nincsenek benne). Kiegészítő 
szolgáltatások csak a korán foglalóknak lehetséges, a kedvezmény más 
kedvezménnyel nem vonható össze. Minimum 4 éjszaka foglalása 
esetén vehető igénybe. Házasságkötés után 9 hónapig érvényes.

Coral Standard: 24 m2, egyszerű és kiváló berendezésű szobák, 
zuhanyzós fürdőszoba, hajszárító, TV, rádió, telefon, klíma, minibár, 
széf, erkély vagy terasz, kilátás a teraszra vagy a Simpson hegyre.
Coral Classic szoba kilátás az óceánra: 24 m2, berendezése, mint 
a coral standard szobáké, részben kilátás a tengerre.
Superior: 48 m2, 2 légtérű, berendezése, mint a standard szobáké.
Superior szoba kilátás az óceánra: 48 m2, 2 légtérű, berendezése, 
mint a superior szobáké, tengerre néző kilátással.

Four Seasons Resort Seychelles ✶✶✶✶✶✶ 

Coral Strand ✶✶✶+

Szobák

Szobák
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Maia Luxury Resort & Spa  ✶✶✶✶✶✶
Fekvés: A Maia Luxury Resort & Spa szálláshelye Victoria városától 20 
km-re, a Seychelles nemzetközi repülőterétől pedig 10 km-re található. 
Az üdülőhelyen ingyenes parkolási lehetőség biztosított.
Hotel: A luxushotel gyönyörű kerttel és buja trópusi növényzettel a 
nyugalom oázisa. A szálloda személyre- és testre szabott szolgáltatásokat 
ajánl a vendégeknek. A villák trópusi kertben fehér homokos tengerparttal 
övezve fekszenek. Jellegzetes gránitsziklák által van körülvéve, a 
legtöbb villa domboldalon helyezkedik el, kilátással az Indiai-Óceánra. 
A Tec Tec étteremben a fogásokat minden esetben az Ön igényeinek 
megfelelően készítik el. Rendelkezésre áll még egy bár és úszómedence 
napozóágyakkal a teljes kikapcsolódásra. Kirándulás Mahéra vagy a 
környékre saját hajón vagy helikopterrel a helyszínről lehetséges.
Ellátás: All inclusive, tartalmazza az összes étkezést és italt (kivéve 
a prémium márkákat) „bármit, bárhol, bármikor”-alapelven. A Tec Tec 
étterem 5 nemzetközi séffel várja a vendégeket, mediterrán, ázsiai, indiai, 
kreol fogásokkal továbbá szushit és sashimit is felszolgálnak.
Sport és Fitness: A közelben található egy búvároktatási központ, kajak, 
kenu, sznorkelezés, technogym Kinesis-fallal, jóga csoportos oktatás. 
Szépség és Wellness: Nagyon ajánlott kipróbálni a MAIA Signatura 
masszázst (20 táncoló ujjú masszázs) vagy a kék gyémánt arcápolást 
Omorovicza termékekkel. 

Minden villa rendelkezik fürdőszobával Hermés sminktermékekkel, 
belső zuhanyzóval, dupla kinti fürdőkád, hajszárító, fürdőköntös, 
TV, iPod-csatlakozó, DVD-lejátszó, telefon, wifi, minibár, széf, klíma, 
ventilátor, végtelenített medence, a kinti pavilonhoz pihenőágy. A 
személyes villa-inasa szem előtt tartja minden kívánságát. A lakórész 
kb. 250 m2, ami biztosítja a teljes kényelmét.
Villa kilátás az óceánra: Domboldalon fekszik, kilátás a tengerre.
MAIA Signature Villa: Ebből 8 domboldalon fekszik privátszférával és 
látványos kilátással, a többi a tengerparton, közvetlen átjárás a kerten 
keresztül.

Fekvés: Közvetlen a Beau Vallon Bay strandon. A főváros Victoria 
csak kb. 5 km távolságra található. Mahé repülőterétől kb. 15 km-re. 
Számos kis üzlet és étterem található a közelben.
Hotel: A szálloda 2015 nyarán nyitott és a „Small Luxury Hotels of the 
World“-höz tartozik. Összesen hét étterme nyújt kulináris élvezeteket: 
A fő étterem „Vasco´s“ nemzetközi ételeket kínál, a medencénél 
található „Ripples“ étterem, a strandon fekszik az „Eden“ étterem, 
ahol grillezett specialitásokkal várják vendégeiket, a „Trader’s Vic’s“ 
nemzetközi konyhát, a „Seyshima“ étterem japán ételeket kínál, 
valamint az „1502“ étterem könnyű ételeit, snacket és koktéljait 
élvezheti. A „Tête-à-Tête“ étteremben a párok egy romantikus vacsorát 
fogyaszthatnak el a strandon. Az úszómedence a kert szívében 
fekszik. Díjmentes internethasználat.
Ellátás: Bőséges büféreggeli a „Vasco’s“  főétteremben. Teljes panzió 
foglalása esetén, À- la-carte ebéd a „Ripples“ medencés  étteremben.
Sport és Fitness: Fitness center, schnorcheln, kajak, SUP, tenisz, 
pingpong, strandröplabda, joga. Illeték ellenében: búvárkodás, 
motorizált és nem motorizált vízi sportok a strandon.
Szépség és Wellness: Az exkluzív „Sesel Spa“ –ban összesen hét kezelő 
szoba található, amelyek teljes kikapcsolódást nyújtanak a különböző 
kezelések során. 
Nászutasoknak: Egy üveg bor, gyümölcskosár továbbá egy sütemény.

Junior Suite: 55 m2, a lakosztályok kifinomult stílusban és magas 
minőségben vannak berendezve, minden lakosztályban található 
fürdőszoba fürdőkáddal, külön zuhanyzóval, WC, hajszárító, TV, 
rádió, telefon, klíma, kávé/teafőző, mini bár, széf, ingyenes internet 
hozzáférés, nagy erkély fotelekkel, kertre vagy medencére néző szoba.
Garden Junior Suite: 55 m2, felszereltségében megegyezik a Junior 
Suite-al, terasszal és fekvőszékekkel.
Beach Pool Villa: 150 m2, felszereltségében megegyezik a Junior 
Suite-al, lényegesen nagyobb, eszpresszó gép, nagy terasz privát 
medencével és pavilon, közvetlenül a strandon.

The H Resort Beau Vallon Beach ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Frangipani Esküvői csomag

Hivatalos Esküvő:  862 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  792 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  792 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak

Hivatalos Esküvő:  1212 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1142 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  1142 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5-2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában

Magyar nyelvű esküvői csomagok

De Lux Esküvői csomag
Hivatalos Esküvő: 1775 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1705 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  1705 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Trópusi virágokkal díszített virágkapu vagy anyaggal díszített 
  pavilon standard
• Esküvői torta kis méretben
• Frangipani kerek virágcsokor
• Pezsgős koccintás
• Esküvői smink készítése szakember által
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5-2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában

Klasszikus Esküvői csomag
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Születési anyakönyvi kivonat (nem lehet régebbi, mint hat hónap)
• Özvegyi igazolás, 
• Névváltozásról szóló igazolás, 
• Válási papírok, 
• Házassági szerződés, 
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentumot angol nyelvre kell fordítani és hitelesíteni

Fontos információk: 
• Annak érdekében, hogy a hotelek időben meg tudják szervezni az esküvőt, min. 2-3 nappal házasságkötés előtt meg kell érkezni a hotelbe.  
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges.
• A hitelesítő dokumentumot körülbelül 2 munkanappal a ceremónia után kapják meg. 
• Esküvőt hétfőtől péntekig rendeznek. Hétvégén és ünnepnapokon külön kérésre lehetséges felár ellenében. 
• Az eredeti dokumentumok másolata hatósági pecséttel válik hitelessé.
• Fontos, hogy a dokumentumokat legkésőbb 8 héttel esküvő előtt küldjék meg. 
• Az útlevélben szereplő képnek és a hitelesítő pecsétnek a dokumentumokon felismerhetőnek kell lennie. 
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a születési név szerepeljen.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Praslin-szigetén
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Fekvés: Az Anse Bois de Rose öbölben, Praslin csendes délnyugati 
részén. Mahé repterétől 50 km-re, Praslin repterétől 8 km-re.
Hotel: A szálloda tökéletes hely a pihenésre és kikapcsolódásra, az 
érintetlen természetben, privát szférát gazdagon biztosító légkörben. A 
két étterem sem hagy kivetni valót maga után, a főétterem „Hibiscus“ 
különböző témájú büfé jellegű étkezéssel, valamint a „Mango Terrace“ 
Á-la-carte étterem (hetente 5x niytva) ami közvetlenül a medencénél 
fekszik várja vendégeit. A pihenéshez a medence és a medence bárja 
nyújt lehetőséget. Nagyobb luxust kínál a Black Parrot lakosztály, ami 
kb. 100 m-re a tengertől egy dombon található. Saját lobbival, bárral 
és egy kis úszómedencével rendelkezik az exkluzívabb vendégek 
számára. Az alsó korhatár 14 év.  Ingyenes internet hozzáférés a hotel 
területén.
Ellátás: Bőséges büfé reggeli, félpanzió foglalása esetén büfé jellegű 
vacsora vagy menü a „Hibiscus“ étteremben.
Szépség és Wellness: A spaból „The Waterfront“ széles kilátás nyílik 
az óceánra. Masszázs közben élvezze a gyönyörű kilátást.
Sport és Fitness: Kajak, SUP, edzőterem. Illeték ellenében: 
schnorcheln, kerékpárkölcsönzés, búvárkodás. 
Nászutasoknak: 45 perces wellness csomag/fő.

Junior Suiten Standard: 48 m2, modern világos fa bútorokkal, 
nagy és komfortos, fürdőszoba zuhanyzóval, Wc-vel, nappali nyitott 
sarokkáddal, hajszárító, Tv, telefon, ingyenes internet hozzáférés, 
klíma, mennyezeti ventilátor, mini hűtő, kávé/teafőző, széf, erkély vagy 
terasz, a 2. és a 4. sorban a tengertől, tengerre néző.
Superior: 50 m2, felszereltségében megegyezik a standard szobával, 
1. sorban a tengertől, tengerre néző terasz.
Black Parrot Junior Suite: 68 m2, felszereltségében megegyezik a 
superior szobával, elegánsabb, fürdőköpeny, iPod®, mini bár, Espresso 
gép, erkély.

Fekvés: Praslin legészakibb csúcsán, mintegy 500 m-re az „Anse 
Takamaka Beach“ fehér homokos tengerpartjától. A fő sziget Mahé 
repülőterétől 40 km-re. Praslin repülőterétől kb. 30 perc.
Hotel: A modern építészet a szálloda tiszta vonalai és modern 
designja különleges hangulatot sugároz. Három étterme különféle 
kreol, mediterrán és pan-ázsiai ételeket kínál. Koktélok a hotel három 
bárjában is megtalálhatóak. Továbbá a hotel tetőteraszán a „Takamaka 
Terrace & Shisha Lounge“ várja vendégeit, ahonnan páratlan kilátás 
nyílik az öbölre. Élvezze két hűsítő medencénket. Egy butik is 
rendelkezésükre áll.
Ellátás: Bőséges büféreggeli. Félpanzió foglalása esetén vacsora 
a „Losean Restaurant“, „Pool Restaurant & Bar“ vagy a „Curieuse 
Restaurant“ éttermekben, teljes panzió foglalása esetén ebéd a „Pool 
Restaurant & Bar“-ban.
Sport és Fitness: Fitness center, kajak, SUP, schnorcheln, jóga, 
kerékpár. Illeték ellenében: pilates, fitness kurzus, személyi edzés, 
vitorla, horgászat, sportbúvárkodás, golf a közelben (kb. 30 perc).
Szépség és Wellness: A gyönyörű fürdő területén, a víz felett 
sziklaalakzatok épültek. Ez egy oázis a test és a lélek számára. 
Töltődjön fel és hagyja, hogy elárassza a nyugalom. 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, friss gyümölcs.

Gardenview Pool Villa: 125 m2, kültéri részekkel együtt, luxus 
és elegáns bútorokkal berendezett, hozzá tartozik egy fürdőszoba 
zuhanyzóval, WC, szeparált külső zuhanyzó, TV, DVD lejátszó, MP3 
dokkoló, ingyenes internet hozzáférés, nespresso gép, klíma, mini bár, 
széf, erkély és medence.
Oceanview Pool Villa: 125 m2, kültéri részekkel együtt, felszerelt-
ségében megegyezik a Gardenview Pool Villa-val, tengerre néző.
Panoramic Pool Villa: 125 m2, kültéri részekkel együtt, felszerelt-
ségében megegyezik az  Oceanview Pool Villa-val, a szálloda legma-
gasabb pontján fekszik lélegzetelállító kilátással.

Coco de Mer Hotel & 
Black Parrot Suites  ✶✶✶✶

Raffles Seychelles ✶✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Constance Lemuria Praslin ✶✶✶✶✶
Fekvés: A Praslin sziget északnyugati részén található, három 
álomszerű tengerpart övezi és buja növényzet veszi körül. Mahé 
repülőterétől 50 km-re, a Praslin repülőtértől 3 km.
Hotel: A hotel a „The Leading Hotels of the World“ szállodalánc tagja. 
Kőből és fából épült, amihez illik a környezetben élő növényzet. 2016 
őszén a szálloda főétterme „The Legend“  étterem teljes felújításra 
került. Megtalálható itt a nemzetközi konyha, ezen kívül az indiai 
specialitások. Az À-la-carte étterem „The Nest“ friss halakat, tengeri 
herkentyűket és kreol tengeri különlegességeket kínál, míg a „The 
Diva“ étterem  a seychellen konyhát egyesíti a franciával. Ezeken kívül 
található még itt egy főbár, medencés bár, szezonális strand bár a 
„Takamaka Bar“, lounge. A medence három emeletre kiterjed.
Ellátás: Bőséges büféreggeli a főétteremben, félpanzió foglalása 
esetén vacsora „Dine Around“ étteremben vagy választható 3 fogásos 
menü mindkét À-la-carte éttermünkben.
Szépség és Wellness: A gyönyörű környezetben elhelyezkedő ,,U-Spa” 
magas minőségű ,, Valmont” termékekkel kényezteti vendégeit. 
Nászutasoknak: Gyümölcstál, édességek, strandtáska, egy kis üveg 
pezsgő, romantikus fürdő-ceremónia.

Junior Suite: kb. 52 m2 (kültéri részek 8 m2), nagyvonalú és elegáns, 
fürdőszoba fürdőkáddal, zuhanyzó, WC, hajszárító, fürdőköpeny, Tv, 
Apple Mac Mini szórakoztató rendszer iPod® csatlakozóval, telefon, 
ingyenes internet hozzáférés, ventilátor, klíma, mini bár, kávé/teafőző, 
széf, erkély/terasz, tengerre néző.
Senior Suite: kb. 115 m2 (kültéri részek 20 m2), felszereltségében 
megegyezik a Junior Suite-al, nagyvonalú szeparált nappali és 
hálószoba, szeparált vendég Wc/zuhanyzó, jakuzzi-fürdőkád a 
fürdőszobában. Nespresso gép, dupla nagyságú balkon/terasz.
Pool Villa:  kb. 725 m2 (kültéri részek 500 m2), felszereltségében 
megegyezik a Senior Suite-al, nagyon exkluzív és fényűző sok privát 
résszel. Egy szeparált nappalival, hálószobával/fürdőszobával, külső 
zuhanyzóval, teakonyha, masszázs és étkező pavilon, privát medence 
és nagyobb kert, közvetlen strandkapcsolattal, 15 m-re a strandtól. 
Privát inas szerviz.

Fekvés: Az északkeleti parton, közvetlenül a gyönyörű Côte d’Or 
öbölben. Mahé repülőterétől 60 km-re, Praslin repülőterétől 12 km-re.
Hotel: A romantikus strandétteremből gyönyörű kilátás nyílik az 
Indiai – óceánra, ahol a nemzetközi konyhák ételeit kóstolhatják meg. 
Továbbá a hotelhez tartozik egy strandbár, ami hűsítő italokat kínál, 
egy úszómedence és egy butik. Ingyenes internet hozzáférés az egész 
hotel területén. A spa-ban lehetőségük van különböző masszázsokat 
és szépségápolási kezeléseket igénybe venni.
Ellátás: Büféreggeli, büfé vacsora a strandétteremben.
Szórakozás/kirándulás: Naponta ingyenes aktív kikapcsolódás 
jóga, nyújtás, séták, hajózás a naplementében (hetente, időjárás 
függvényében). Élő zene esténként. 
Sport és Fitness: Schnorcheln, nem motorizált vízi sportok, SUP, kajak, 
pingpong, strandröplabda, vízilabda, társasjátékok, gyerekprogamok.
Illeték ellenében: búvárkodás (PADI), kerékpár kölcsönzés.
Gyermekkedvezmény: Két gyermek 11 éves korig családi delux 
szobában a szülőkkel együtt ingyenesen elhelyezhetőek.
Nászutasoknak: A hotel ajándéka egy romantikus vacsora, egy kis 
üveg pezsgő és egy gyümölcskosár. Minimum 6 éjszaka tartózkodás 
esetén.

Superior: 32 m2, világos design meleg színekkel, fürdőszoba 
zuhanyzóval, Wc, bide, hajszárító, Tv, telefon, ingyenes internet 
hozzáférés, klíma, mennyezeti ventilátor, mini hűtő, kávé/teafőző, széf, 
erkély vagy terasz, gyönyörű kilátás a trópusi kertre és a tengerre.
Family Deluxe: 42 m2, felszereltségében megegyezik a superior 
szobával, plusz nagyobb fürdőszoba fürdőkáddal, külön Wc-vel, 
kényelmes kinyitható kanapé.

Paradise Sun ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Frangipani Esküvői csomag

Hivatalos Esküvő:  862 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  792 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  792 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak

Hivatalos Esküvő:  1225 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1155 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  1155 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5-2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában

Magyar nyelvű esküvői csomagok

De Lux Esküvői csomag
Hivatalos Esküvő:  1787 EUR/ pártól
Szimbolikus Esküvő:  1717 EUR/ pártól
Fogadalom Megújítás:  1717 EUR/ pártól

• Seychelle-i hivatalnok (anyakönyvvezető) költsége 
• A hivatalos ceremóniához szükséges 2 tanú
• Esküvői ceremónia, eskütétel ANGOL nyelven, magyar 
  tolmácsolással
• Házassági kivonat 
• Hivatalos illetékek költsége 
• A házassági kivonat személyes átadása a hotelben
• Homok ceremónia
• A pár által választott zene
• Dekorált asztal
• Korall virágokkal díszített gyűrűtartó
• Esküvői helyszín előkészítése
• Helyi esküvőszervező költsége
• A ceremónia alatt magyar asszisztencia
• Magyar nyelvű esküvői táblák
• Helyszínre szállítás díja (oda-vissza amennyiben a hoteltől nem 
  messze van a tengerparti helyszín)
• Esküvői üdvözlő kártya 
• Kedves ajándék a párnak
• Trópusi virágokkal díszített virágkapu vagy anyaggal díszített 
  pavilon standard
• Esküvői torta kis méretben
• Frangipani kerek virágcsokor
• Pezsgős koccintás
• Esküvői smink készítése szakember által
• Magas felbontású (JPEG FINE) 1,5-2 órás professzionális fotózás 
  min. 100 fotó digitális formában

Klasszikus Esküvői csomag
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Születési anyakönyvi kivonat (nem lehet régebbi, mint hat hónap)
• Özvegyi igazolás, 
• Névváltozásról szóló igazolás, 
• Válási papírok, 
• Házassági szerződés, 
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges
• Minden dokumentumot angol nyelvre kell fordítani és hitelesíteni

Fontos információk: 
• Annak érdekében, hogy a hotelek időben meg tudják szervezni az esküvőt, min. 2-3 nappal házasságkötés előtt meg kell érkezni a hotelbe.  
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges.
• A hitelesítő dokumentumot körülbelül 2 munkanappal a ceremónia után kapják meg. 
• Esküvőt hétfőtől péntekig rendeznek. Hétvégén és ünnepnapokon külön kérésre lehetséges felár ellenében. 
• Az eredeti dokumentumok másolata hatósági pecséttel válik hitelessé.
• Fontos, hogy a dokumentumokat legkésőbb 8 héttel esküvő előtt küldjék meg. 
• Az útlevélben szereplő képnek és a hitelesítő pecsétnek a dokumentumokon felismerhetőnek kell lennie. 
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a születési név szerepeljen. 

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő La Digue-szigetén
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Fekvés: Közvetlenül a strandon, a hajókikötőtől 2 km-re.
Hotel: A hotelhez tartozik a „Veuve“ étterem, két bár, medencés 
étterem, gyerekmedence, butik, wellness, ingyenes internet hozzáférés 
a lobbiban. 
Ellátás: Büféreggeli. Félpanzió foglalása esetén büfé vagy menü 
jellegű vacsora.
Sport és Fitness: Térítés ellenében: kerékpár kölcsönzés, 
sznorkelezés, búvárkodás a közelben.
Nászutasoknak: A hotel ajándéka egy üveg pezsgő, félpanzió 
foglalása esetén egy gyertyafényes vacsora. Minimum 3 éjszaka 
tartózkodás esetén. 
Házassági évforduló: Házassági évforduló esetén, minimum 5 
éjszaka tartózkodás esetén, a hotel ajándéka egy üveg pezsgő és 
sütemény. Csak Beach vagy Garden Chalet foglalása esetén érvényes. 
Az évforduló dátumának a kint tartózkodás idején belül kell esnie.

Mini-Garden Suite: 35 m2 (3 csillagos kategóriájú), bungalókban, 
fürdő, zuhnyzó Wc, hajszárító, Tv, telefon, klíma, mini bár, kávé/teafőző, 
széf, terasz.
Garden Chalet: 45 m2, felszereltségében megegyezik a Mini-Garden 
Suite-al, kiváló minőségű, szimpla családi faház.
Beach House Suite: 53 m2, egyszintes bungalókban a strandon, 
részben külön hálószobával, terasz vagy erkély.
Beach Chalet: 45 m2, felszereltségében megegyezik a Garden 
Chalet-el, tengerre néző kilátás.

Fekvés: Le Relax Luxury Lodge-La Digue 30 percre található La Digue 
központjától. La Passe 10 percre található.
Hotel: A 6 deluxe luxury nyaralóház romantikus kilátást kínál 
a könnyű relaxáló trópusi napoktól a mámorosan álomszerű 
naplementébe csomagolt éjszakáig.  Élvezze a puha fehér homokot 
a talpa alatt és hallgassa a tenger zubogását ahogy a tengerparton 
sodorja a finom kavicsokat. Kreol ételeket kínáló étteremben vagy 
saját villájában élvezheti az izgalmas ízeket miközben elbűvöli Önt 
a csodálatos naplemente. A szálloda területén található egy étterem, 
ami a vendégeknek kreol, indiai és nemzetközi fogásokat kínál. Hűtse 
le magát az úszómedencében vagy kapcsolódjon ki a jakuzziban. 
Internetlehetőség illeték ellenében hozzáférhető. 
Ellátás: Bőséges reggelit tartalmaz, félpanzió esetén menüválasztásos 
vacsora is jár.
Sport és Fitness: Illeték ellenében: Biciklibérlés.
Nászutasoknak: Nászutasoknak vagy akik házassági évfordulójukat 
ünneplik, érkezéskor egy üveg bor, egy gyümölcstál és virágdekoráció 
fogja várni a szobában. Félpanzió vagy teljes ellátás esetén egy 
gyertyafényes vacsora is jár. Minimum 3 éjszaka esetén vehető 
igénybe a szolgáltatás. Más kedvezménnyel nem vonható össze. 
Házasságkötés után 6 hónapig érvényes. Az évfordulónak bele kell 
esnie az ott tartózkodási időbe. 12.21-01.05. között nem érvényes.

Villa: Romantikusan kialakított továbbá ízlésesen berendezett 
villák rendelkeznek zuhanyzós fürdőszobával, valamint telefon, TV, 
klíma, minibár, széf, kávé-és teafőzővel és a medencére álomszerű 
kilátással. 

La Digue Island Lodge ✶✶✶

Le Relax Luxury Lodge ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Le Domaine de l’Orangeraie ✶✶✶✶
Fekvés: Közvetlenül egy tengerparti öbölnél fekszik.  A szállodát egy 
járdasziget választja ketté. A közelben boltok és éttermek is vannak, 
melyek gyalog könnyen elérhetőek.
Hotel: Különleges hangulatával nyűgőz le minket, hiszen a szálloda egy 
hegyoldalban épült. 2 étteremmel rendelkezik, egy nemzetközi és egy 
kreol konyha. Le Restaurant Combava - Ez a  medence melletti minőségi 
étterem fúziós konyha ételei készítésére specializálódott. Itt ebédet és 
vacsorát szolgálnak fel. Le Restaurant Santosha - Ez a büféétterem fúziós 
konyha ételei készítésére specializálódott, itt reggeli és vacsora kerül 
felszolgálásra. Az étterem az óceánra néz. 
Ellátás: Büféreggelit tartalmaz. Félpanzió esetén további menüválasz-
tásos vacsora a Santosha étteremben. A Le Combava étteremben a 
félpanziós ellátást csak részben számolják fel. 
Sportolási lehetőség: sznorkelezés, illeték ellenében: búvároktatás 
(padival) a közelben.
Szépség és Wellness: A spa részleg idilli környezetben tengerre néző 
kilátással várja a kedves vendégeket. 
Nászutasoknak: Romantikus gyertyafényes vacsora, mani-pedikűr 
a menyasszonynak, gyümölcskosár. Kedvezmények a Spaban és az 
étteremben.

Garden Villa: 60 m2, modern és vidám színekkel lett berendezve. 
Fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, telefon, tévé, klíma, széf, minibár, 
kávé-és teafőző, terasszal vagy erkéllyel, kilátás a kertre.
Garden lakosztály rezidencia: 100 m2, tágas, modern lakosztály 
egy szülői hálóval, valamint egy második hálószobává alakított 
nappalival. Műholdas TV minkét hálószobában rendelkezésre áll. A 
légkondicionált lakosztályban minibár és hajszárító is biztosított. A 
luxus fürdőszobához egy kültéri zuhanyzó is tartozik. A vendégek a 
modern bútorokkal berendezett, tágas teraszon is pihenhetnek. 
Villa de Charme: 70 m2, berendezése, mint a garden villáé, 
csúcsminőségű fával és vidám színekkel lett berendezve. A 
szabadon álló villa a hegyoldalban fekszik és rendelkezik egy nyitott 
fürdőszobával és fürdőkáddal. Internet (illeték ellenében), erkély, 
kilátás a kertre.

Szobák



Hindu templom 
Black River Nemzeti Park
Pamplemousse botanikus kert

Látnivalók:
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Port Louis központja
Botanikus kert
Chamarel vízesés

La Vanille Crocodile Park
Katamarán túra
Undersea Walk
Ile aux Cerfs

Hétszínű föld
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Indiai-óceán

Mauriti us

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +3/+2
Repülési idő:  12-13 óra
Hivatalos pénznem: Mauritiusi rúpia (RS), 
EUR, USD-t elfogadnak 
Hivatalos nyelv: angol, francia
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: bal oldali

..

Utazás: Budapestről 1 átszállással, 
Bécsből közvetlen járattal is elérhető
Vízum: nem szükséges 
Átalakító: 230 V, átalakító szükséges 
Főváros: Port Louis
Repülőtér: Sir Seewoosagur Ramgoolam

A z igazi paradicsom, ahol a szivárvány színeinek varázslatos kavalkádja, a korallzátonyok 
és csodálatos víz alatti élővilág fogadja Önöket. Mauritius egyedülálló természeti 

adottságaival különbözik az Indiai-óceán többi szigetétől, hiszen itt a fehérhomokos 
strandok mögött vulkanikus hegyek húzódnak. A buja növényvilágban jacaranda-fák, 
hibiszkusz-bokrok valamint banán és teaültetvények játsszák a főszerepet. A sziget klímája 
átmenetet képez a trópusi és szubtrópusi éghajlat között, melyet a hűs délkeleti szél tesz 
igazán kellemessé. Mindezt megkoronázza az itt élő emberek határtalan szívélyessége és 
vendégszeretete. Különböző népcsoportok alkotnak harmonikus közösséget a szigeten: 
franciák, indiaiak, afrikaiak és kínaiak fogadják Önöket.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés:  A sziget dél-nyugati részén elhelyezkedő, finom homokos 
Le Morne Beach közvetlen partján található kiváló minőségű 
luxusszálloda. A türkizkéken csillogó Indiai-óceán, a kis lagúnák, a 
fehér homok és a helyiek vendégszeretete mindenkit magával ragad. 
Hotel: Különböző kultúrák és nemzetek ízvilágai számos kulináris 
élményt nyújtanak az ide látogatóknak. A Le Manoir dining room 
étteremben modern és hagyományos mauritiusi ételeket, a The 
Boathouse Bar&Grill étterem az óceánparton különböző gourmet 
fogásokat, a Floating Marketben thai, maláj, indiai és vietnámi 
ételeket, az Atsukoban ázsiai, a Simply Indiában indiai, míg a The 
1904 étteremben különböző koktélokat, pezsgőket, snackeket 
kóstolhatunk meg. A resort saját vízisport centerrel is büszkélkedhet, 
ahol térítésmentesen próbálhatjuk ki a vízibiciklizést, üvegfenekű 
hajózást, vízisít, snorkelinget, kajakozást, stand up paddlinget és 
szörfözést. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások közé 
tartozik a delfinekkel való úszás, motorcsónakozás, nagy halászat, 
katamarán kirándulás pezsgővel vagy vacsorával. A resort a gyermekek 
szórakoztatására is számos exkluzív lehetőséget kínál, mint a gyerek 
jóga, homokvár építés, kincsvadászat, főzőiskola és többek között 
labdajátékok. A WIFI a resort egész területén ingyenesen érhető el.
Ellátás: Félpanzió, azaz reggeli és vacsora büférendszerben. Felár 
ellenében teljes panziós ellátás is foglalható.

Sport és Fitness: Kajak, kenu, tenisz, wind-surf, vitorlázás, 
sznorkelezés, üveg padlózatú hajókázás, padozás, jóga, meditáció, 
illeték ellenében: kiteszörf, búvárkodás és golf.
Szépség és Wellness: Az IRIDIUM SPA részlegben a hangsúlyt 
Mauritius természeti értékei ihlették, ahol átadhatjuk magunkat a testi 
lelki felfrissülésnek pár órás, vagy akár egész napos kezelésekkel.
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő, romantikus vacsora exkluzív 
italokkal,  40 perces párosmasszázs.

The St. Regis Mauritius Resort ✶✶✶✶✶✶

Szobák
Suite Lakosztály: elegáns stílusban berendezett junior suite 
lakoszályokban, amelyek kb. 65 négyzetméter alapterületűek, saját 
bútorozott balkonnal vagy terasszal, kanapéval, fürdőszobával 
felszereltek és pótágyazhatók. 
Óceán Junior Lakosztály: A lakosztályok mindegyike minibárral, 
inasszervizzel, széffel, telefonnal, LCD televízióval és vasalószettel 
felszereltek. Felár ellenében óceánra néző junior suite lakosztály, 
beachfront junior suite (75 m2) vagy szintén óceánra néző Manor 
House (214 m2) lakosztályok foglalhatók.

Esküvői csomag ár: 2232 EUR/ pártól
• Szervezés és formalitások
• Apostille (hivatalos okirat)
• Tanúk
• Esküvői koordinátor
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 
• 70 db fotó + album
• 1 üveg pezsgő
• Gyertyafényes vacsora egy üveg borral
• Reggeli a szobában
• Dekoráció (asztaldekoráció)
• Háttérzene

Esküvői csomag a hotelhez

Fontos információk
• Annak érdekében, hogy a szállodák időben meg tudják szervezni 
  az esküvőt, minimum 3-4 nappal házasságkötés előtt meg kell 
  érkezni a szállodába. 
• Ha az érkezés pénteki napra esik, akkor legalább 5 nappal 
  későbbre kell tenni az esküvő napját. Kérjük ügyeljen rá, hogy az 
  időpont ne essen ugyanarra a napra az anyakönyvi hivatalnál és 
  a ceremóniánál
• Az esküvő hivatalos jogképességéhez hitelesítés szükséges
• Mauritiuson a hitelesítő dokumentumot körülbelül 
   7 munkanappal a ceremónia után kapják meg 
• Helyszínen 2 tanú szükséges
• Esküvőt hétfőtől péntekig rendeznek. Hétvégén és 
  ünnepnapokon külön kérésre lehetséges 
• Személyes megjelenés szükséges az anyakönyvi hivatalban, ez 
  az esküvő előtt szükséges Port Louis-ba az anyakönyvi 
  hivatalban
• Ott az összes eredeti dokumentumot be kell mutatni
• Az árban benne van a transzfer, amit megszerveznek Önnek
• Mindkét házastársnak megfelelő angoltudással kell 
  rendelkeznie
• Az anyakönyvi hivatal és a ceremónia között minimum 1 napot 
  ki kell hagyni
• Az eredeti dokumentumok másolata hatósági pecséttel válik 
  hitelessé.
• Fontos, hogy a dokumentumokat legkésőbb 8 héttel esküvő előtt 
  küldjék meg
• Az útlevélben szereplő képnek és a hitelesítő pecsétnek a 
  dokumentumokon felismerhetőnek kell lennie. 
• Kérjük ügyeljen rá, hogy a házassági anyakönyvi kivonatban a 
  születési név szerepeljen

Mauritiuson magyar tolmács kérhető 
felár ellenében a szertartásra!
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Érvényes útlevél (hazautazást követően legalább még 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
• Tanúk útlevele
• Jelentkezési űrlap másolata kitöltve
• Minden dokumentum hivatalos fordításban (angolul) szükséges
• Születési anyakönyvi kivonat másolata új típusú már három nyelvű (nem lehet régebbi, mint három hónap)
• Özvegyi igazolás,
• Névváltozásról szóló igazolás, 
• Válási papírok, 
• Házassági szerződés, 
• 18 év alatt szülők által beleegyező nyilatkozat szükséges

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Mauritiuson
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Fekvés: Mauritius északi részén, Kalodyne városában helyezkedik el.
Hotel: A hotel családos vendégeknek nyújt nyugodt pihenést. Összesen 6 
étterem áll a rendelkezésre, több különböző fogással. Továbbá 2 bárral, 4 
medencével és egy butikkal rendelkezik ingyenes wifi hálózattal.
Ellátás: Büféreggeli és büfévacsora vagy menü a főétteremben. All 
inclusive ellátás esetén további menüebéd a tengerparti étteremben.
Sport és Fitness: Fitness-center, tenisz, sznorkelezés, padozás, 
széllovaglás, vitorlázás, üveg fenekű hajózás, vízi bicikli, kajakozás, billiárd
Szórakozási lehetőség: Szabadtéri mozi, mauritiusi főzőtanfolyam, 
kézműves piac, ebéd egy mauritiusi családdal, mauritiusi tánc.
Szépség és Wellness: Masszázs és kezelések, szabadtéri masszázs is 
lehetséges a szálloda tulajdonában álló szigeten (térítés ellenében). 
Nászutasok és évfordulósok: Strandtáska, kalap, 1 üveg Lychee-bor, 
romantikus vacsora a strandétteremben és kis ajándék. Min. 6 éjszaka 
foglalása esetén. A 12 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi 
kivonat bemutatása a helyszínen.
Gyermekkedvezmény: Maximum három 12 éves gyermeknek illetve 
kettő 17 éves gyermeknek ingyenes szállás a családi deluxe szobában 
és családi apartmanban.

Superior: 35 m2, a tágas, légkondicionált szoba minibárral és széffel. 
Superior részben tengerparti kilátással: 35 m2, részben tenger-
parti kilátással
Superior tengerparti kilátással: 35 m2, tengerparti kilátással
Családi szoba: 45 m2, kanapéval
Deluxe szoba kétszemélyes ággyal, tengerparti: 40 m2, az 
erkélyes, légkondicionált szobában kétszemélyes ágy és minibár áll 
rendelkezésre. Plusz: fürdőköntös.
Junior lakosztály kétszemélyes ággyal: 50 m2. Ez a lakosztály 
erkéllyel, ülősarokkal és elektromos vízforralóval várja vendégeit.
Családi Deluxe szoba: 50 m2, terasszal vagy erkéllyel, gyerek-
szobával, tengerre néző kilátással
Családi apartman: 80 m2, két superior szobával, ajtóval elválasztva.

• Szervezés és formalitások
• Apostille (hivatalos okirat)
• Tanúk
• Esküvői koordinátor
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta
• Dekoráció
• Háttérzene a ceremónián
• Pezsgő
• 36 db fotó
• Menyasszonyi frizura
• Romantikus gyertyafényes vacsora
• Romantikus reggeli az esküvő napján
• 1 páros masszázs
• Ajándék

Esküvői csomag

Zilwa Attitude ✶✶✶✶ 

Esküvői csomag ár: 1298 EUR/ pártól

Szobák



147www.alomeskuvokulfoldon.hu

Le Meridien Ile Maurice ✶✶✶✶
Fekvés: A szépen kialakított szálloda a sziget északnyugati felén 
helyezkedik el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 70 perc.
Hotel: A szállodában összesen 265 szoba található. A vendégek 
rendelkezésére áll recepció és bár, főétterem, több a’la carte-étterem, 
több bár és WIFI az egész szállodában ingyenesen. A kertben hatalmas 
medencerészleg és napozóterasz. Napágyak, napernyők és törölközők 
a medencénél és a strandon is ingyenesen. Exkluzív Nirvana részleg 
(belépés 16 éves kortól) külön strandszakasszal és külön medencével. 
Ellátás: Félpanzió, teljes panzió vagy All Inclusive. Büféreggeli, a’la carte-
ebéd és büfé vagy a’la carte-vacsora.
Gyermekkedvezmény: Kettő 11 éves kor alatti gyermeknek ingyenes a 
szülőkkel egy szobában való elhelyezés esetén.
Sportolási lehetőségek: Tenisz, Fitness-center, jóga, strandröplabda, 
asztalitenisz, vitorlázás, vízibicikli, kajakozás, széllovaglás, vízisí, 
sznorkelezés, illeték ellenében: mélytengeri halászat, búvárkodás.
Szépség és Wellness: Ayurveda kezelések, gőzfürdő, pezsgőfürdő.
Nászutasoknak: 1 üveg bor érkezéskor a szobában, 1 póló és 1 pareo, 
1x 30 perces masszázs/tartózkodás (a tartózkodás első 2 napján vehető 
igénybe előzetes foglalással), 1x romantikus vacsora a strandon.

Deluxe: 50 m2, A főépület 1. emeletén elhelyezkedő szobákban 
minibár, légkondicionálás, vasaló/vasalódeszka, széf, síkképernyős 
SAT-TV, ingyenes WIFI, telefon, fürdőszoba, zuhanyozó, WC, hajszárító 
és tengerre néző balkon. 
Deluxe Garden kilátás az óceánra:  50 m2, óceáni kilátással.
Deluxe Családi: 50 m2, kanapéval, különféle játékokkal a 
gyermekeknek, terasszal vagy erkéllyel.
Nirvana kerti kilátással: A Nirvana szárnyban találhatók, 48 m2, 16 
éves kortól, ingyenes wifi, terasszal vagy erkéllyel.
Nirvana szolgáltatások: A földszinten vagy az 1. emeleten 
helyezkednek el, tengerre néző balkon vagy terasz. A Nirvana szo-
bákban ingyenes internetcsatlakozás, naponta 11.00 és 18.00 óra között 
tea, kávé, üdítők és kis szendvicsek, valamint gyümölcsöt készítenek 
be, naponta Sunset koktél, 1 üveg bor érkezéskor a szobában valamint 
reggeli a szobában (csak a szobaszerviz díj fizetendő).
Nirvana tengerre néző kilátással: 48 m2, tengerre néző kilátással.

• Szervezés és formalitások
• Apostille (hivatalos okirat)
• Tanúk
• Esküvői koordinátor
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 
• 36 fotó
• CD + album
• Pezsgő
• Asztali dekoráció
• 2 koktél
• Ajándék
• Reggeli a szobában
• Háttérzene a ceremónián

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1208 EUR/ pártól

Szobák
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Fekvés: Mauritius déli partján, a híres Belle Mare strandon.
Hotel: Ez a modern és új dizájnú szálloda, remek fekvésével, csodá-
latos környezetével, és számtalan változatos elfoglaltsággal tökéletes 
választás a pihenni vágyó utasoknak. A „Cinnamone” főétteremben 
a nemzetközi-, és a kreol konyhába kóstolhatunk bele, ugyanúgy a 
„Pomelo” és a „Secret’s Corner” a la carte éttermekben is. Ez utóbbi 
csak felnőtt vendégeket fogad. A felfrissülni vágyókat két bár, és nagy 
medence várja. A lobbyban ingyenes internetkapcsolat elérhető a 
szálloda minden vendégének. Esténként változatos programokat 
szerveznek, és van lehetőség gyerekfelügyelet igénylésére is. A 
gyerekklub 3 -11 éves gyerekeknek remek szórakozást nyújt.
Ellátás: Gazdag büféreggeli, esténként szintén büfé vacsora a 
„Cinnamone” étteremben. Felár ellenében all inclusive ellátás is 
igényelhető. A „Pomelo” és a „Secret’s Corner” éttermek extra térítés 
ellenében vehetők igénybe.
Sport és Fitness: Edzőterem, tenisz, wind-surf, sznorkelezés, kajak, 
röplabda, és sok más lehetőség. Térítés ellenében: parasailing, 
búvárkodás (PADI), mélytengeri halászat és bringakölcsönzés.
Szépség és Wellness: A vonzó wellness részleg számos kezelést 
és masszázst kínál a vendégeknek. Ezen kívül gőzfürdő és szauna is 
tartozik hozzá.
Nászutasoknak: Gyertyafényes vacsora, 20 perces masszázs.

Superior: 39 négyzetméteres szobák, elegáns fa belső térrel, 
és megnyugtató, meleg színekkel, telefonnal, tv-vel, ingyenes 
interneteléréssel, mini-bárral, széffel, klímával, tea- és kávéfőzővel, és 
tengerre néző terasszal/erkéllyel.
Deluxe: Nagyobb, 57 négyzetméteres szobák, ugyanúgy, de 
levegősebben berendezve, mint a Superior szobák, de bónusz: házi 
mamusszal, és fürdőköpennyel.
Junior Suite: Jóval nagyobb, 70 négyzetméteres szobák, hasonlóak 
a Deluxe szobákhoz, de bónusz: a DVD lejátszó, és egy privát jakuzzi.

COOEE Solana Beach ✶✶✶✶

• Szervezés és formalitások
• Apostille (hivatalos okirat)
• Tanúk
• Esküvői koordinátor
• Érkezéskor csokoládé és 1 üveg pezsgő a szobában
• Esküvői ruhák kivasalása
• 2 db póló
• 2 trópusi koktél
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• 1 üveg pezsgő
• 24 db fotó (13x18) + CD
• Esküvői torta
• Háttérzene
• Gyertyafényes vacsora a párnak az esküvő napján
• Menyasszonyi frizura, smink, manikűr

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1268 EUR/ pártól

Szobák
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Sands Suites Resort & Spa ✶✶✶✶
Fekvés: A Tamarin-öböl lagúnájára néző Sands Suites Resort & Spa 
szálloda a Flic-en-Flac parton fekszik. A mahébourgi repülőtér 55 km-
re található.
Hotel: A szálloda vendégei a Le Morne hegység látványában 
gyönyörködhetnek. A Sands Suites Resort & Spa területén 3 étterem 
működik. A Tamarind Terrace a nemzetközi és a helyi konyha 
remekeit kínálja, míg a Spices étteremben az à la carte ételsorról 
választhatnak a vendégek. A PinkPepperCorn az üdülőhely tengerparti 
étterme, amely romantikus vacsorák helyszínéül szolgál.  A delfin 
bár úszómedencével és pezsgőfürdővel várja a kedves vendégeket. 
Bizonyos napokon a szálláshelyen esti szórakoztató programokat is 
szerveznek. A vendégek a bárban koktélokat fogyaszthatnak.
Ellátás: Bőséges büféreggeli és büfévacsora, a-la carte étkezés. 
Sport és Fitness: Fitness-center, 2 teniszpálya, wind-surf, vízisí, 
vitorlázás, sznorkelezés, üveg padlózatú hajózás, kajak, padozás, 
strandröplabda, asztalitenisz. Illeték ellenében: teniszfelszerelés, 
biciklibérlés, búvárkodás, mélytengeri halászat, a tamarina golfpálya 
a közelben található.
Szépség és Wellness: Kezelések, szauna, hammam (törökfürdő), 
pezsgőfürdő.
Nászutasoknak: Gyümölcskosár, egy üveg pezsgő, romantikus 
gyertyafényes vacsora.

Superior: 52 m2, fürdőkád, tusoló, gardrób, TV, telefon, ingyenes wifi, 
klíma, minibár, kávé-és tefőző, 1. vagy 2. emeleten erkély, tengerre 
néző kilátás.
Deluxe: 52 m2, fölszinten terasszal.
Tengerpartra néző szoba: 52 m2, terasszal vagy erkéllyel, legjobb 
tengerparti fekvés.

• Szervezés és formalitások
• Apostille (hivatalos okirat)
• Tanúk
• Esküvői koordinátor
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Esküvői torta 
• 50 db fotó
• CD + album
• Asztali dekoráció
• 1 üveg pezsgő
• Gyertyafényes vacsora és 1 üveg bor 
• Reggeli a szobában
• Ajándék
• Háttérzene
• Spa-kezelés a menyasszonynak (haj, smink)

Esküvői csomag
Esküvői csomag ár: 1526 EUR/ pártól

Szobák



Sétarepülés
Vulkán Múzeum
UNESCO Világörökség vulkánok

Látnivalók:
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Saint-Denis, a főváros
Anse les Cascade
Fournaise vulkán 

Búvárkodás
Fátyol-vízesés
Le Maido
Nemzeti parkok

Langevin-völgy
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Indiai-óceán

La Réunion

Hasznos Információk:

Időeltolódás: +2/ +3 óra
Repülési idő:  13 óra
Hivatalos pénznem: EUR
Hivatalos nyelv: francia
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: nem szükséges
Átalakító: 240V, átalakító szükséges 
Főváros: Saint-Denis
Repülőtér: Roland Garros repülőtér

L a Réunion vulkáni sziget az Indiai-óceánban Madagaszkártól keletre, Franciaország 
tengeren túli megyéje. A Mascarenhas-szigetcsoporthoz tartozó sziget 50 km széles 

és 70 km hosszú. Madagaszkártól 800 km-re keletre található. A keleti, 2631 m magas aktív 
Piton de la Fournaise pajzsvulkán és az északnyugati Piton des Neiges (3070 m) vulkán a 
sziget eredetére utal. A hegyeket dús erdők borítják.
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Szórakozási lehetőségek

Fekvés: A bájos hotel közvetlenül a L’Hermitage tengerparton fekszik, 
La Réunioin egyik legszebb szigetén.
Hotel: A szálloda 1100 m2-es nagyságú medencével rendelkezik és 
3 étterem közül választhatnak a vendégek. Sznorkelezésre kiváló a 
gyönyörű korallzátony. Napközben sétálhat a trópusi kertrészben 
és élvezheti a tengerpart látványát, délután Saint Gilles csillogó 
lagúnájában gyönyörködhet. Élvezze a kellemes kiszolgálást és 
a finomságokat. Kezdje a napot a mézesheteken frissen pörkölt 
biokávéval a „Café Lux”-ban.
Ellátás: Bőséges büféreggeli, félpanzió foglalható.

Változatos délutáni programok, szabadtéri mozi.
Sport és Fitness: Fitness-center, teniszpálya, strandröplabda, 
asztalitenisz, sznorkelezés. Illeték ellenében: fitness tanfolyam és 
Power Plate, mountainbike, búvárkodás, mélytengeri horgászás, 
hajókirándulás, jetski. 18 lyukú golfpálya a közelben elérhető.
Nászutasoknak: A szállodában egy üveg pezsgő, kirándulás az 
„édenkertben” továbbá egy óra kajakozás ingyenes. Félpanziós ellátás 
esetén romantikus gyertyafényes vacsora (italokat tartalmaz) egy 
alkalommal. Minimum 5 éjszakás foglalás esetén gyertyafényes 
vacsora a tengerparton egy alkalommal.

Lux Saint Gilles ✶✶✶✶✶

Szobák
A szobák elegáns berendezésűek és 23 kreol stílusú villával rendelkezik 
a szálloda. Rendelkeznek fürdőszobával (fürdőkád és zuhanyzó), WC, 
telefon, hajszárító, rádió, ingyenes wifi, klíma, minibár, kávé-és teafőző, 
széf is rendelkezésre áll.
Superior: 34 m2, terasszal.
Deluxe: 36 nm, ipod-dokkoló, 1. emeleten helyezkednek el, erkéllyel.
Junior lakosztály: 46 m2, tágasak, szeparált zuhanyzóval, espresso 
kávéfőző, erkéllyel vagy terasszal.

Esküvői csomag ár: 1876 EUR/ pártól

• Dekoráció
• Menyasszonyi virágcsokor
• Vőlegénykitűző
• Pezsgő
• Esküvői torta (vagy trópusi gyümölcsök)
• 30 db fotó digitális albumban
• Gyertyafényes vacsora a parton (italokat nem tartalmaz)
• Esküvői koordinátor
• Házassági dokumentumok (nem hivatalos) 

Az esküvői csomag a hotelhezFontos információk
• Az esküvői csomag nem tartalmaz hivatalos házassági 
  okiratokat, a házasságkötés NEM elismert.
• Kérjük Önöket, amennyiben megerősíteni szeretnék esküjüket, 
  hozzák el a hivatalos házassági bizonyítvány másolatát.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Az esküvői csomagok szimbolikus szertartásra vonatkoznak!
• Csak az érvényes útlevelek vagy személyi igazolványok szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig 
  érvényesnek kell lennie.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő La Réunionon





Álomesküvők, amel�eken 
Mi is �elen voltunk!!!





Amerikai
  Eg�esült

Államok



Itt jártunk...

Grand Central Terminal
One World Trade Center 
Ground Zero Museum

Látnivalók:
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Szabadság Szobor
Broadway
Metropolitan Museum 

Empire State Building
Top of the Rock 
Times Square
Staten Island Ferry

Central Park
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Amerikai Egyesült Államok

New York

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/-6 óra
Repülési idő:  8-10 óra
Hivatalos pénznem: Amerikai dollár
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről és Bécsből 
közvetlen járattal elérhető
Vízum: ESTA vízum szükséges 
Átalakító: 110 V, átalakító szükséges
Legnépszerűbb terület: Manhattan
Repülőtér: John Fitzgerald Kennedy, 
LaGuardia, Newark Liberty

N ew York az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városa. Több félszigeten és szigeten, 
illetve részben a szárazföldön fekszik az Atlanti-óceán nyugati partján. 5 városrészből 

áll- Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn és Staten Island. Csak Manhattanben annyi ember 
lakik, mint Budapesten. A city a legszerényebb becslések szerint is több mint nyolcmillió 
ember otthona. Kösse össze életét párjával ebben a fantasztikus metropoliszban a Central 
Parkban vagy akár egy helikopteren a város felett.
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Ezüst esküvő:
Esküvői csomag ár (hétfőtől-péntekig): 1960 EUR/ pártól
Esküvői csomag ár (szombat és vasárnap): 2177 EUR/ pártól

Mondja ki az igent egy romantikus Pavilonban vagy másik Ön által 
választott helyen a Central parkban.

Esküvői csomagok New Yorkban

Esküvői csomagok tartalma:
• 2 szeres transzfer az anyakönyvi hivatalba és vissza, kérelem a 
  házassági engedélyre, a City Clerk’s – nél kérelem és ceremónia
• Taxi transzfer a Hoteltől a választott helyszínig és vissza (csak 
  ezüst esküvőnél)
• német nyelvű támogatás egy előzetes találkozásnál és az 
  esküvőn
• Ceremónia (Ezüst esküvőnél 15 perc, City Clerk’s Officeban 3 perc) 
  egy nem hivatásos miniszter ill. tisztviselő
• 1 üveg pezsgő (csak az ezüst esküvőnél)
• Hitelesítési díj (Apostille)

Fontos: Csak egy minimum 4 éjszakát magába foglaló New Yorki 
szállodai foglalással együtt vehető igénybe. Az esküvői ceremónia 
legkevesebb 24 órával az anyakönyvvezető előtt történő eskü után 
elérhető. Transzfer a szállodától és vissza minden Manhattanben 
lévő szálloda esetében ingyenes, (borravalót nem tartalmaz az ár). 
A következő nap egy újabb látogatás az anyakönyvi hivatalba az 
Apostille pecsét megszerzéséhez  (ez csak hétköznap lehetséges).
Minimum életkor 18 év.

A New Yorki esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.

Esküvő a Central-parkban

Ezüst esküvő:
Esküvői csomag ár (hétfőtől-péntekig): 3162 EUR/ pártól

Élvezzék a romantika perceit egy saját teraszon a 70. emeleten

Esküvő a Rockefeller Centerben  

Ezüst esküvő:
Esküvői csomag ár (hétfőtől-péntekig): 1102 EUR/ pártól

Esküdjön  New York anyakönyvi hivatalában, rövid ceremóniával, egy 
tisztviselővel, a City Clerk’s-ben.

Esküvő a City Clerk’s Officeban  
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Útlevél másolatok (hazautazást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek)
• Születési anyakönyvi kivonat új típusú, ami már háromnyelvű 
• Elváltak esetén bírósági végzés a válásról
• Minimum életkor 18 év
• A dokumentumok angol fordítása szükséges

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő New Yorkban
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Fekvés: Közvetlenül a Central Parknál helyezkedik el,  fekvése nem is 
lehetne jobb: a luxushoteltől gyalogosan elérhetőek az ötödik sugárút 
exkluzív boltjai, a Broadway és a Rockefeller Center.
Hotel: Bár New York City folyamatosan az élvonalban van, időtlenségének 
köszönhetően a legtöbb ember számára még mindig a kedvenc és 
az álmok városa. Közvetlenül a Central Parkkal szemben található, így 
szálloda arra törekszik, hogy egy olyan kilátást tudjon nyújtani ami csak 
New York Cityben tapasztalható meg. Klasszikusan elegáns berendezés 
és személyre szabott szolgáltatással emlékeztet a történelmi ST. Moritz 
Hotelre. A szállodától egy rövid sétával elérhetőek mind a vásárlási 
lehetőségek és a legnépszerűbb látványoságok. A szálloda La Prairie 
Spa részlege egy kis kikapcsolódást nyújt a pihentető szolgáltatásaival, 
energizáló szépítő termékeivel, melyek világhírű luxus svájci termékek. 
Külön kérésre elérhető a magán fittness edzés, jóga oktatás, pilates vagy 
bármilyen fittnesz óra. Legtöbb látványosság gyalogosan elérhető.
Ellátás: Kontinentális reggeli, a Ritz Carlton Club Lounge-ban, italok és 
könnyű nassolni valók az árban.
Szépség és Wellness: A La Prairie wellnessrészlegen szauna, valamint 
masszázs- és arcápolási kezelések garantálják a feltöltődést.
Sport és Fitness: A modern Fitnessközpontban a vendégek formában 
tarthatják magukat.

Deluxe: 38 m2, 10.-22. emeletig, „kingsize” ágy, belső udvarra néző 
szobák
Deluxe Dupla: 38 m2, 2 ágyas szobák
Városi szoba: 39 m2, Hatodik sugárútra néző szoba, részben 
kilátással a Central Parkra.
Parkra néző szoba: 42 m2, 3.-9. emeletig, kilátással a Central Parkra
Deluxe Parkra néző szoba: 42 m2, 10. emelettől
Parkra néző lakosztály: 115 m2, 3.-11. emeletig, nappalival, Central 
Parkra néző szoba

Fekvés: A Nyolcadik sugárúton helyezkedik el, a Rockefeller metró megálló 
10 perces sétára elérhető. közelben: Madame Tussauds, éttermek, bárok.
Hotel: A kellemes hangulatú Times Square környékén helyezkedik el, 
amely New York egyik legjobb bulizó, vásárló, városnéző negyede. Innen 
a vendégek könnyedén elérhetik a pezsgő város minden látnivalóját 
és érdekes programhelyszínét. Kedvező elhelyezkedése miatt a 
szálláshelyről könnyedén elérhető a város minden kihagyhatatlan 
látnivalója. A magas színvonalú szolgáltatásokat és kényelmet biztosító 
The Westin New York at Times Square elkötelezett aziránt, hogy a 
vendégek itt tartózkodása a lehető legkellemesebb legyen. Íme, néhány 
a szálloda legnépszerűbb szolgáltatásai közül: 24 órás szobaszerviz, 24 
órás recepció, létesítmények mozgáskorlátozottaknak, expressz ki -és 
bejelentkezés, csomagmegőrző. A The Westin New York at Times Square 
a tökéletes választás, ha magas színvonalú szálláshelyet keres New York 
városában.
Ellátás: Kontinentális reggeli.
Sport és Fitness: Fitness központ, ideális választás a fárasztó nap végén 
történő lazításhoz és kikapcsolódáshoz.

Élvezze a luxusfelszereltségű szobáját! Néhány szobában síkképernyős 
TV, külön nappali, internetkapcsolat (vezeték nélküli), légkondicionálás, 
melegítés is segíti, hogy a vendégek gyorsan feltöltődjenek egy hosszú 
nap után.
Prémium Deluxe Lakosztály: 25 m2, fürdőköpeny, hajszárító, 
internet 
Hagyományos King Szoba: 25 m2 
Grand Deluxe: 25 m2, 
Családi szoba: 37 m2

The Ritz-Carlton 
New York Central ✶✶✶✶✶✶ 

The Westin New York at 
Times Square ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Novotel New York Times Square ✶✶✶+
Fekvés: 52. utcában, Broadway-en fekszik, 300 m-re a Times Square-től 
és a Central Park-tól.
Hotel: Manhattan központjában helyezkedik el a szálloda, ikonikus elsöprő 
kilátással a Times Square-re, a hotel közvetlen közelében a Broadway 
művészeti negyed, a Central Park, Rockefeller Center, első osztályú 
bevásárló negyed, és „mindenképpen látni kell” látnivalók helyezkednek 
el. Készülj fel egy felejthetetlen élményre a 4 csillagos modern 
kényelemben, legyen az üzleti vagy szabadidős tartózkodás. A Broadway 
sugárútra és a Times Square térre néző Supernova étterem reggeli, ebéd 
és vacsora idején tart nyitva. A 7. emeleti teraszon a szabadtéren lehet 
étkezni, valamint koktélok fogyaszthatók. A helyszínen kávézó is működik. 
Parkolás a közelben lehetséges (30 dollár/nap)
Ellátás: Kontinentális reggeli.
Sport és Fitness: Fitnesz központ.

Classic King: 26 m2, szürke és fehér tónusokkal kialakított szobák, 
1 king méretű ágy, fürdőszoba/zuhanyzó, hajszárító, TV, ébresztőóra, 
ipod-csatlakozó, telefon, internet (illeték ellenében), vasaló, klíma, 
minihűtő, széf.
Superior Kétágyas szoba: berendezése, mint a classic king szobáé, 
2 kétszemélyes ággyal
King szoba kilátás a Times Square-re: a 9-19. emeleten található, 
king ággyal ellátott szoba a Times Square területére nyújt kilátást.

Fekvés: A színháznegyedben, a 45. utcában helyezkedik el, a 6. és 7. 
sugárút között, 650 méterre a Rockefeller Centertől.
Hotel: A Hyatt Centric Times Square New York a világ egyik legélénkebb 
városának szívében helyezkedik el, egyszerű utazási élményt nyújt a 
kortárs intuitív utazók számára.  Merüljön el a „Big Apple” kultúrájában. 
Miután mindent látott, akkor rendezkedjen be a stílusos Times Square-i 
szállodánkba, ahol magas felszereltségű fürdővel, átalakított, modern 
szobákkal és világszerte inspirált kulináris terekkel rendelkezik.  A „T45” 
étterem George Wong dizájnban épült, amerikai fogásokat kínál, a „Bar 
54” rooftop lounge fantasztikus kilátással és szezonálisan nyitva tartott 
terasszal. Nem dohányzó szálloda. Parkolás (65 dollár/nap) elérhető.
Ellátás: Kontinentális reggeli.
Sport és Fitness: Fitnesz központ.
Szépség és Wellness: „Marilyn Monroe Spa”  szépségszalonnal (illeték 
ellenében).

Standard King: 30 m2, 1 king méretű „Hyatt Grand ágy”, fürdőszoba/
zuhanyzó, hajszárító, TV, ébresztőóra, telefon, internet, vasaló, klíma, 
minihűtő, kávéfőző, széf, nyitható mennyezetig érő ablakok.
Standard kettő queen méretű ággyal: 33 m2, berendezése, mint a 
standard king szobáé, 2 queen méretű ággyal.
Deluxe King: 32 m2, berendezése, mint a standard king szobáé, 
magasabb szinteken elhelyezkedő szobák
Deluxe kettő queen méretű ággyal: 33 m2, 2 queen méretű ággyal
Lakosztály: 49 m2, fürdőköntös és ülősarok, kanapéágy, kilátás a 
Times Square-re.

Hyatt Centric Times Square 
New York ✶✶✶✶

Szobák

Szobák



Itt jártunk...

A Függetlenség Csarnoka
Chaco Nemzeti Park
Las Vegas helikoptertúra

Látnivalók:
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Grand Canyon 
Death Valley
Hoover-gát

Mesa Verde Nemzeti Park
Redwood Nemzeti Park
Yosemite Nemzeti Park
Cahokia Mounds

Natural History Museum
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Amerikai Egyesült Államok

Las Vegas

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -9 óra
Repülési idő:  15 óra
Hivatalos pénznem: Amerikai dollár
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről 1 átszállással érhető el
Vízum: ESTA vízum szükséges 
Átalakító: 110V, amerikai szabvány 
Legnépszerűbb terület: Las Vegas Strip
Repülőtér: McCarran Int. Airport

A z állam legnagyobb városa a messze földről híres kaszinóváros Las Vegas. Vegas 
ma már nem csak játékbarlangjairól ismert, hanem mint a világ egyik legnagyobb 

szórakoztató és show központja, amely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt. A 
város közlekedési, idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális központ. Las Vegas főutcája a 
híres sétány a Strip, itt sorakoznak a város leghíresebb szállodái, amelyek egyben Vegas fő 
nevezetességei is. 1971 óta rendeznek itt esküvőket és gondoskodnak arról, hogy a párnak 
életük legszebb napja legyen ez! Látogasson el ebbe a nyüzsgő városba és fogadjon örök 
hűséget egy helyi kis kápolnában Elvis-el az oltárhoz menet, vagy akár a Grand Canyonon.
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Klasszikus esküvő: 
kápolnában (Special Memory esküvői kápolnában)

• limuzin transzfer angolul beszélő vezetővel a hoteltől a 
  kápolnáig és vissza
• öltöző szoba a menyasszonynak és vőlegénynek
• ceremónia angol nyelven a kápolnában vagy a pavilonban
• CD a ceremónia alatt
• rózsa a menyasszonynak
• ruhára tűzött virág a vőlegénynek
• 12 kép CD-n
• házassági tanúsítvány
• hitelesítési illeték
• hitelesítési dokumentum elküldése

Six Rose esküvő:
klasszik esküvő szolgáltatásai, plusz továbbá

• 6 szál rózsa
• 24 kép
• CD/ DVD felvétel a ceremóniáról

Tradicionális ceremónia:
klasszik esküvő szolgáltatásai, plusz továbbá

• 12 szál rózsa a menyasszonynak
• 36 kép CD-n és a ceremónia felvétele DVD-n
• 1 üveg pezsgő és 2 pezsgőspohár szuvenírként

„Elvis option” ceremónia:
Klasszik csomag plusz, 6 rózsa vagy tradicionális esküvő 
választható, ezen kívül

• elvis imitátor vezeti a menyasszonyt az oltárhoz és 3 számot 
  énekel 

Esküvői csomagárak:
Klasszik: 596 EUR/ pártól
Klasszikus + Elvis-imitátor: 767 EUR/ pártól
Six Rose: 731 EUR/ pártól
Six Rose + Elvis: 902 EUR/ pártól
Tradicionális: 881 EUR/ pártól
Tradicionális + Elvis: 1052 EUR/ pártól
Fogadalom megújítás: 171 EUR/ pártól

Esküvői csomagok Las Vegasban

Esküvői vagy fogadalom megújítás

• limuzintranszfer angolul beszélő sofőrrel a hotelből a 
  törvényszékhez, helikopter-repülőtérig és vissza a hotelhez
• privát helikopteres repülés 2 fő részére nyugat Rim-be
• ceremónia a Grand Canyon nyugat Rim-be
• 12 szál rózsa és 1 ruhára tűzött virág
• 150 fotó CD-n
• házassági tanúsítvány
• esküvői torta (vanília vagy csokoládé torta)
• esküvői hitelesítő dokumentum
• 1 üveg pezsgő

Esküvői csomagárak: 
Esküvő a Grand Canyonnál helikopterrel: 3965 EUR/ pártól 
Esküvői fogadalom megújítás: 3678 EUR/ pártól

Grand Canyon helikopteres esküvő
vagy fogadalom megújítás

• limuzintranszfer angolul beszélő sofőrrel a hoteltől a 
  törvényszékhez, onnan a tűz völgybe ceremónia a vörös 
  szikláknál, majd vissza a hotelbe (6 személyes limuzinnal)
• 12 szál rósza a menyasszonynak és 1 ruhára tűzött virág a 
  vőlegénynek
• 150 fotó CD-n
• esküvői tanúsítvány
• esküvői torta
• esküvői hitelesítő dokumentum
• 1 üveg pezsgő

Esküvői csomagárak: 
Hivatalos Esküvő: 1239 EUR/pártól
Esküvői fogadalom megújítás: 969 EUR/ pártól

Tűz völgye ceremónia vagy 
fogadalom megújítás

A Las Vegasi esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni. 
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Útlevél másolatok (hazautazást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek)
• Születési anyakönyvi kivonat új típusú, ami már háromnyelvű 
• Elváltak esetén bírósági végzés a válásról szükség van még a házasság felbontására vonatkozó határozat dátumára és a házasság felbontására 
  feljogosító bíróság nevére és helyére.
• Minimum életkor 18 év
• A dokumentumok angol fordítása szükséges

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Las Vegasban
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Fekvés: A Las Vegas Strip területén található luxushotel és kaszinó 
előkelő nappali wellnessrészleggel, több étteremmel és saját márvány 
fürdőszobával rendelkező, elegáns szobákkal várja vendégeit a híres 
Bellagio szökőkutak mögött. A McCarran repülőtértől 4,8 km-re fekszik. 
Hotel: A Bellagio gazdagon díszített szobái síkképernyős műholdas TV-
vel és elektromos függönyökkel felszereltek. Puha fürdőköpeny, minibár 
és iPod-dokkoló is rendelkezésre áll. A Bellagio udvarán pedig 5 szép 
medence kínál kellemes kikapcsolódást. A vendégek a zöldellő botanikus 
kerteket is megtekinthetik, és ellátogathatnak a képzőművészeti 
galériába is. A szálláshely számos étkezési lehetőséget kínál. A szálloda 
több elegáns butiknak, valamint a The Bank éjszakai szórakozóhelynek is 
otthont ad.
Ellátás: A szálloda hihetetlen választékot kínál – pl.: Picasso ízletes 
mediterrán menükkel, Le Cirque francia fogásokkal, a legjobb olasz 
étterem, a Lago by Julian Serrano és a Prime Steakhouse rendkívüli sushi 
és steakkínálattal. 
Szépség és Wellness: A wellness részlegében különböző kezelések és 
masszázsok igényelhetők térítés ellenében.
Sport és Fitness: Teljesen felszerelet Fitnesz központ.

Elegáns, mediterrán stílusban berendezett szobák (márványfürdőszoba, 
zuhanyzó, fürdőköntös, 3 db telefon, síkképernyős tévé, ingyenes wifi, 
széf, minibár, klíma).
Resort King szoba: 47 m2, komfortos kétszemélyes kingsize ágy, 2 
„gueensize” ággyal foglalható.
Szökőkútra néző King szoba: 40 m2, főépületben kingsize ággyal 
és közvetlen rálátás a Bellagio szökőkútjára. Szintén 2 queensize 
ággyal foglalható.
Bellagio lakosztály: 94-142 m2, 2 légterű, 2 márványfürdőszobával.

Fekvés: A luxushotel a városi centrum szívében fekszik és közvetlen 
átjárást biztosít a Las Vegas Strip-re.
Hotel: Az Aria 2009 végén nyitotta meg kapuit és még minden csillogó és 
pompás. A szobák a technológia kedvelőinek álma a legújabb eszközeivel -  
a távirányítású gomboktól a személyre szabott automatizálásig. Mindegyik 
szoba rendelkezik tablettel ahol egy érintéssel tudja szabályozni a fényt, 
a hőmérsékletet, a drapériákat, a zenét és a szobában való étkezést.  
Egyszerűen fogalmazva Ön lesz a birtoka ura. A kényelemről 16 étterem 
gondoskodik, emellett 10 bár/lounge, 3 úszómedence, medencebár.
Ellátás: Legmagasabb szintű legjobb ár-érték arányú éttermek találhatóak 
meg. A Barmasa-ban japán specialitásokat kóstolhat, spanyol konyha a 
Julian Serrano-ban, klasszikus amerikai fogások a Burger Lounge-ban, 10 
bar és lounge, éjszakai klub és kaszinó változatos kikapcsolódást kínál.
Sport és Fitness: Teljesen felszerelet Fitnesz központ.
Szórakozási lehetőségek: Éjszakaiklub, kaszinó, saját színház Cirgue 
du Soleil show-val.
Szépség és Wellness: 112 kezelőszoba (kezelések és masszázsok) 
butikok és fodrászat is rendelkezésére áll az idelátogatóknak.

A panorámaablakokon keresztül lélegzetelállító kilátást nyújtanak a 
szobák illetve lakosztályok. Berendezés: külön zuhanyzós fürdőszoba, 
hajszárító, fürdőköntös, telefon, internet, tévé (síkképernyős), mp3-
csatlakozó, klíma, minibár, széf.
Deluxe King szoba: 48 nm, kingsize ággyal, 2 queen méretű 
kétszemélyes ággyal is foglalható.
Deluxe King kilátás a Stripre: 48 m2, Strip-re néző kilátással, 
szintén 2 queen méretű kétszemélyes ággyal foglalható.
Saroklakosztály: 85 m2, hálóval és nappalival, king-size ággyal, 
pezsgőfürdős káddal, kilátás Las Vegas központjára.
Egy hálószobás Aria Sky lakosztály: 85 m2, emeleti szinteken 
helyezkednek el, közvetlen átjárás az Aria Sky Lounge-ba, érkezés 
után limuzin transzfer a szállodába, komornyik-szolgálat, italok és 
előétel biztosított.

Bellagio ✶✶✶✶✶✶ 

Aria Resort & Casino  ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Mgm Grand Hotel & Casino  ✶✶✶✶
Fekvés: A Stripnél, Monorail megállónál fekszik, gyalogos híd vezet át a 
New York- New York hotelbe. Közelben található a 2015-ben nyitott „The 
Park” és a T-mobile Aréna. A repülőtér 4 km-re található.
A hotel: A mottója a szórakozások városa. 18 étteremmel rendelkezik, 
emellett bárok, lounge-ok, éjszakai klub, kaszinó, boltok, 5 medence 
trópusi környezetben, 3 pezsgőfürdő, lassú sodrású medencék vízeséssel, 
business-center. Parkolás (10 dollár/nap).
Ellátás: Több nemzetközi étterem garantálja a vendégek teljeskörű 
kiszolgálását.
Sport és Fitness: Fitnesz központ.
Szépség és Wellness: „MGM Grand Spa & Health Club“  30 kezelőszobával, 
szépségszalonnal, szaunával (illeték ellenében).

Standard: 32 m2, 1 King-Size ágy vagy 2 queen méretű kétszemélyes 
ágy, márvány fürdőszoba káddal vagy zuhanyzóval, hajszárító, tévé, 
ébresztőóra, DVD-lejátszó, telefon, internet, vasaló, minibár, klíma, széf.
Nyugati szárnyú King szoba: 32 m2, felszereltsége mint a 
standrard, egy King-Size ággyal.
Grand King szoba: 32 m2, egy King-Size ággyal, felár ellenében 
foglalható.
Grand szoba 2 Queen méretű ággyal: 32 m2, két garantált Queen-
Size ággyal, felár ellenében foglalható.
Stay Well  szoba Queen méretű ággyal:  41 m2, 2 Queen-Size 
ággyal.
Executive lakosztály 2 Queen méretű ággyal:  62 m2, 2 queen-
size ággyal, külön hálószobával.
Torony Spa lakosztály: 64 m2, egy King-Size ággyal és kihúzható 
kanapéval.

Fekvés: Las Vegas Strip-nél fekszik, összekötő gyalogos híd az MGM 
Grand Hotel és Excalibur Hotel & Casino- val, közelben található a 2016-
ban nyitott szórakoztató komplexum a „The Park”, éttermekkel, sörkettel, 
boltokkal. A repülőtér  4 km-re fekszik.
Hotel: „I want to be part of it, New York, New York!”, MGM Resort Csoport tagja, 
12 New York-i épületmásolat, pl.: Empire State Building, Brooklyn Bridge és 
a Chrysler Building, számos étterem és bár, Gallagher Steakház, ír pub, 
éjszakai klub, úszómedence, pezsgőfürdő, fitness-center, üzleti negyed. 
Parkolás (10 dollár/nap).
Ellátás: Több nemzetközi étterem garantálja a vendégek teljeskörű 
kiszolgálását.
Szórakozási lehetőség: Hullámvasút „The Roller Coaster“ 62 méter 
magassággal és 108 km/óra sebességgel.
Sport és Fitness: Fitness-center
Szépség és Wellness: „The Spa at New York-New York“ szépségszalonnal 
és kezelésekkel (illeték ellenében)

Standard: 28 m2, egy King-Size vagy 2 queen-size méretű ággyal, 
márvány fürdőszoba, hajszárító, tévé, ébresztőóra, internet, klíma, 
vasaló, széf.
Park Avenue King méretű kétszemélyes ággyal: 28 m2, 
felszereltsége, mint a standard szobáé.
Park Avenue Queen méretű kétszemélyes ággyal: 28 m2, 
felszereltsége, mint a standard szobáé, 2 kétszemélyes Queen 
méretű ággyal.
Park Avenue szoba kilátással-king méretű kétszemélyes 
ággyal: 35 m2, egy king méretű ággyal, csodás kilátással a Stripre.
Park Avenue szoba kilátással Queen méretű kétszemélyes ággyal:  
35 m2. 
Spa lakosztály: 37 m2, egy King méretű ággyal, plusz 3 személynek 
biztosít elszállásolást.

New York New York & Casino ✶✶✶✶

Szobák

Szobák



Itt jártunk...

Miami Beach
Miami Seaquarium
Miami Állatkert

Látnivalók:
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American Airlines Arena
Art Deco negyed
Florida Grand Opera

Miami Art Museum
Kis Havanna
Korall kastély
Key West

Jungle Island
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Amerikai Egyesült Államok

Miami

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -5/ -6 óra
Repülési idő:  10 óra
Hivatalos pénznem: Amerikai dollár
Hivatalos nyelv: angol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről 1 átszállással, 
Bécsből közvetlen járattal érhető el
Vízum: Esta vízum szükséges 
Átalakító: 110V, amerikai szabvány 
Legnépszerűbb terület: Miami Beach
Repülőtér: Miami Int. Airport 

F lorida legkedveltebb üdülőpontja Miami Beach. A hosszú kilométereken végighúzódó 
fehérhomokos tengerparton kényelmes szállodák sora várja a pihenni vágyókat. Ha 

eleget élveztük az óceán hűsítő habjait, fedezzük fel Miami városközpontját és látogassuk 
meg az Everglades Nemzeti Park aligátorait!
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Esküvői csomag ár: 796 EUR/ pártól

• személyre szabott segítség a német nyelvű anyakönyvvezetőn 
  keresztül
• házassági engedély kérése Miamiban
• Ceremónia a parton / hotelban Miami Beachen
• Fotózás (100 db fotó, online megtekinthető, letölthető)
• Menyasszonyi virágcsokor
• 1 üveg pezsgő a fehér asztalon
• Házassági engedély + Apostille
• Apostille és házassági bizonyítvány elküldése

Esküvői csomagok Miamiban

Beach csomag

Esküvői csomag ár: 1296 EUR/ pártól

• személyre szabott segítség a német nyelvű anyakönyvvezetőn 
  keresztül
• házassági engedély kérése Miamiban
• Ceremónia a parton / hotelban Miami Beachen
• Fotózás (100 db fotó, online megtekinthető, letölthető)
• Menyasszonyi virágcsokor
• 1 üveg pezsgő a fehér asztalon
• Házassági engedély + Apostille
• Apostille és házassági bizonyítvány elküldése
• esküvő Key Biscayne-n
• Transzfer limuzinnal a Hoteltól és vissza Miamiba (8 főig) (Fort 
  Lauderdalebe és vissza felár ellenében).

Island csomag

Esküvői csomag ár: 418 EUR/ pártól

• személyre szabott segítség a német nyelvű kollégákkal
• Ceremónia a parton / hotelban Miami Beachen
• Menyasszonyi virágcsokor
• 1 üveg pezsgő a fehér asztalon
• házassági bizonyítvány

Fogadalom megújítása

A Miami esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 

Hivatalos esküvő esetén: 
• Útlevelek másolata (hazautazást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek)
• Születési anyakönyvi kivonatok 
• Hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol nyelvű hiteles másolata amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet 
  változtatott v. 19 (!) év alatti, ennek hivatalos igazolása és angol nyelvű hiteles másolata szükséges.
• Az esküvőre általában hétfőtől péntekig kerül sor (kivétel a nemzeti ünnepek, valamint a hétvége-feláras!)
• Házassági Engedély az Egészségügyi Minisztériumtól, 93.50 USD, ami a helyszínen fizetendő.
• Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt irodánkban le kell adni a pároknak.

Fontos információk: 
• Kérjük, pontosan adja meg az érkezés és a kívánt esküvő időpontját, a teljes nevét, és az esküvővel kapcsolatos különleges kéréseket. 
• Az esküvői csomagot csak szállással együtt lehet lefoglalni Miamiban.
• Az érkezési napja mindenképpen hétköznap legyen, hogy el tudják intézni az anyakönyvi hivatalban az engedélyt. (H-P 9.00-15.30)
• A pontos eljárást a helyszínen fogják megbeszélni.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Miami�an
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Fekvés: Elsőosztályú fekvést kínál közvetlenül a tengerparton, az Art-
deco negyed közepén található, a Lincoln úton közel az Ocean Drive-hoz. 
A Miami repülőtér 16 km-re található.
Hotel: A  hotel egy műemlék védelem alatt álló renovált 50 éves épületben 
található. A szálloda 2 étteremmel, 2 bárral, egy úszómedencével 
rendelkezik. Ezen kívül a szálloda terasza a tengerre néz.
Ellátás: Az ár reggelit és snack-et tartalmaz. DiLido Beach Club, 
egyedülálló tengerparti étterem South Beach-en. Ebédet és vacsorát 
szolgálnak fel. Koktélok és tengerparti kilátás. A modern elrendezésű 
pálmafák alatt elhelyezkedő étterem élő zenével hívja meg Önt egy kis 
kikapcsolódásra. 
Szépség és Wellness: Beauté Carita: 1500 m2-es területen helyezkedik 
el. 14 kezelőszoba, szépségszalon (Prada termékekkel dolgoznak) 
Fitness-center, pezsgőfürdő és szauna. Illeték ellenében: masszázsok, 
kezelések.
Sport és Fitness: Modern berendezésű Fitness-center. Illeték ellenében: 
Fitness órák, vízisport a strandnál, biciklibérlés, golfozás a közelben.

A szobák és lakosztályok világosak és elegánsan berendezettek 
ezen felül rendelkeznek „kingsize” ággyal vagy kétszemélyes ággyal, 
márványfürdőszoba, hajszárító, fürdőköpeny, síkképernyős tévé, wifi, 
telefon, klíma, minibár, kávé-és teafőző, széf, kilátás a medencére, 
tengerre vagy a városra.
Részben óceáni kilátással: 34 m2, korlátozott tengerre néző 
kilátással, 2 kétszemélyes ággyal foglalható.
Lanai Medence kilátással: 36 m2, terasszal vagy erkéllyel, medencére 
néző szoba, 2 kétszemélyes ággyal foglalható.
Óceánnal szembeni teraszos: 34 m2, erkéllyel és tengerre néző 
kilátással, 2 kétszemélyes ággyal foglalható.
Club Városi kilátással: 34 m2, a 9. és 10. emeleten találhatóak, 
átjárással a Club Lounge-ba, városra néző kilátással, 2 kétszemélyes 
ággyal foglalható.
Club részben óceáni kilátással: 34 m2, részben óceáni kilátással, 
2 kétszemélyes ággyal foglalható.
Óceánfronti lakosztály: 72 m2, erkéllyel és tengerre néző szoba.

Fekvés: Az előkelő társadalom kedvenc találkozási helye.
Hotel: 40 emeletes üvegépület. A közelben pálmafák, buja növényzet, 
árkádok, fehér homokos tengerpart, napozóágy és napernyő található.
Ellátás: Laya étterem ázsiai ételek készítésére specializálódott. Itt reggeli, 
hétvégi tízórai, ebéd, valamint vacsora is felszolgálásra kerül. Setai Grill 
- Ez egy steakhouse, ahol kizárólag vacsora kerül felszolgálásra. Nyitva 
a hét bizonyos napjain. Pool & Beach tengerparti étterem mediterrán 
ételek készítésére specializálódott. Itt kizárólag ebéd kerül felszolgálásra. 
A vendégek italokat rendelhetnek a bárpultnál. Bar & Courtyard koktélbár 
ázsiai ételek készítésére specializálódott.
Sport és Fitness: Fitness-center. Illeték ellenében: különböző Fitnessórák 
(pl.: jóga, pilátesz), búvárkodás, vízisport, golf és tenisz a közelben.
Szépség és Wellness: A Setai-ban található wellness az egyik 
legszebb Spa Miamiban. Kínálata: 4 db Spa lakosztály, széleskörű 
szórakozási lehetőségek, Fitness-center. Illeték ellenében: masszázsok, 
szépségápolási kezelések.

Studio lakosztály kilátás a városra: 55 m2, Art-Deco épületben 
találhatóak, kilátás a Collins Avenue-ra, és az Art-deco negyedre.
Studio lakosztály kilátás az udvarra: 55 m2, Art-deco épületben 
találhatóak, belső udvarra néző szobák.
Egy hálószobás lakosztály kilátás az Óceánra: 80 m2, 
üvegépületben, szeparált hálórésszel, felszerelt konyha, jakuzzi a 
fürdőszobában, erkély Óceánra néző kilátással.
Két hálószobás lakosztály kilátás az Óceánra: 123-130 m2, 2 
hálószoba, Óceánra néző kilátással.

The Ritz Carlton South Beach  ✶✶✶✶✶ 

The Setai ✶✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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The Betsy Hotel South Beach  ✶✶✶✶✶
Fekvés: Ez a szállás 2 perces sétára van a vízparttól. Az Ocean Drive-
on található szálláshely luxus üzletek, valamint vendéglátó- és 
szórakozóhelyek között várja látogatóit.
A hotel: 2 szárny, Art Deco és Colonial szárny, amit egy összekötő 
híd kapcsol össze. A The Betsy Hotel, South Beach közvetlen strand-
hozzáféréssel, valamint nyugodt hangulatot kínáló szabadtéri medencével 
gondoskodik a kikapcsolódásról. Továbbá óceánra néző kilátással és egy 
tetőtéri medencével is várja látogatóit. Minden szoba friss orchideákkal és 
eredeti művészeti alkotásokkal, valamint parkettás padlóval és márvány 
fürdőszobával várja vendégeit.
Ellátás: Az LT Steak & Seafood egy amerikai steakhouse, amely a szálloda 
halljában található. Az étterem séfje steak és halspecialitásokat kínál. A 
Bar koktélokkal várja a vendégeket. A „Poeti”-ben élvezze az olasz konyha 
ízeit, a „Ventanita”-ban könnyű salátákat, „wrap”-et kínálnak. A lobby 
bárban koktélokat, borokat szervíroznak.
Sport és Fitness: Fitnessterem, jógaóra a tetőteraszon. Illeték ellenében: 
18 lyukú golfpálya a közelben és különböző vízisportlehetőségek.
Szépség és Wellness: A tetőn elhelyezkedő spa-t Zen stílusban 
építtettek, lélegzetelállító kilátással a tengerre. A tetőterasz az Art Deco 
szárnyban található. Úszómedence, szolárium, 360°-os körpanoráma 
Miami felett, ami mind lehetővé teszi a teljes kikapcsolódást.

Classic King: 22 m2, gyarmati stílusú szoba egy kingsize ággyal vagy 
2 kétszemélyes ággyal, síkképernyős TV-vel és minibárral felszerelt.
Art Deco Classic: 26 m2, Art Deco szárnyban, kingsize ággyal
Atrium: 26 m2, Art Deco szárnyban, udvarra néző szoba.
Deluxe king Óceánra néző szoba: 23 m2, Colonial szárnyban, 
tengerre néző szoba, 2 kétszemélyes ággyal foglalható.
Skyline level bungaló szoba: 33 m2,  Art Deco szárnyban, emeleti 
szinteken erkéllyel vagy terasszal, kilátás a belső udvarra.
Royal lakosztály: 69 m2, Colonial szárnyban helyezkednek el, kingsize 
ágyakkal, szeparált hálóval, gardróbbal, tengerre néző kilátással.

Fekvés: Miami nemzetközi repülőtere egy 15 perces autóútra fekszik, 
és jól ismert nevezetességek, mint például a korábbi Versace palota és 
a Miami Beach konferencia központ, gyalogosan is elérhetők a Colony 
szállásáról. 
Hotel: Ez a szállás 1 perces sétára van a vízparttól. A Colony Hotel szállása 
az Ocean Drive úton helyezkedik el. A szecessziós stílusú szálloda az 
egyik legtöbbet fényképezett épület Miami híres South Beach negyedében. 
A strand az utca túloldalán terül el, és a vendégek ingyenes Wi-Fi-t 
vehetnek igénybe.
Ellátás: Kolumbusz Café-ban vacsora lehetőség.
Sport és Fitness: Golfozási lehetőség a közelben.
Gyermekkedvezmény: Maximum 3 (12 éves vagy ennél fiatalabb) 
gyermek tartózkodhat ingyenesen a szálláshelyen, amennyiben a 
szülővel vagy gondviselővel egy szobában szállnak meg, és nem kérnek 
pótágyat.

Deluxe szoba kétszemélyes ággyal: 28 nm, 2 kétszemélyes ággyal
Deluxe szoba queen méretű kétszemélyes ággyal: 28 nm, 
franciaágyas szoba
Óceánra néző lakosztály: kingsize ággyal, 2 hálótérrel, jakuzzival

The Colony ✶✶✶

Szobák

Szobák



Vízi vidámparkok 
Hajós kirándulások
Big Islandi a vulkánok

Látnivalók:
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Pearl Harbor 
U.S.S.Bowfin túra
Honolulu túra

Bálnales túra
Dzsungel túra
Manoa vízesés
Maui Sziget túra

Polinéz túra
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Amerikai Egyesült Államok

Hawaii

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -10 óra
Repülési idő:  20-22 óra
Hivatalos pénznem: Amerikai dollár
Hivatalos nyelv: angol, hawaii
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről és Bécsből 2 
átszállással érhető el
Vízum: Esta vízum szükséges 
Átalakító: 120V, átalakító szükséges
Főváros: Honolulu
Repülőtér (Oahu): Honolulu

H awaii, a Csendes-óceán gyöngyszeme. Csodás tengerpartok, varázslatos éjszakák 
várják az idelátogatókat. Az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó szigetcsoport Los 

Angelestől kb. 5 órás repülőútra esik. Vulkanikus tevékenység következtében alakult ki, 
melynek élő bizonyítéka a ma is működő vulkánok a Big Island-en (Nagy sziget). Fővárosa 
Honolulu, Oahu szigetén található. Waikiki fövényes partja, kristálytiszta vize a vízi sportok 
kedvelőinek tökéletes hely. A világmárkás butikok, üzletközpontok és irodaházak, a 
hangulatos éttermek, revüműsorok mellett az elhagyott kilométeres partszakaszok teszik 
„összkomfortos paradicsommá” a szigetet. Különböző fakultatív programokkal tehetik még 
színesebbé az itt eltöltött napokat. Itt található az amerikai történelem egyik legtragikusabb 
eseményének színhelye, Pearl Harbour hadikikötője is.
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Esküvői csomag ár: 1245 EUR/ pártól

Az esküvő Waikiktől 15 percre, egy gyönyörű, kevésbé látogatott 
part részen kerül megrendezésre.

• 2 db hawaii virágfüzér a menyasszonynak és vőlegénynek
• Menyasszonyi virágcsokor
• Német nyelvű segítség az esküvői ünnepségen
• Az apostille díja, az esküvői okirat másolata
• Helyi lelkész (angolul)
• 50 db esküvői fotó
• Az esküvő angol nyelvű

Esküvői csomag Oahu szigetén

Tengerparti ceremónia

Az Oahui esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni. 
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Útlevél másolatok (hazautazást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek).
• Születési anyakönyvi kivonat új típusú, ami már háromnyelvű. 
• Elváltak esetén bírósági végzés a válásról, amelynek tartalmaznia kell a válás pontos idejét és helyét. Amennyiben a válást az esküvő előtti  
60 napban mondták ki, a válásról készült bírósági végzésről hitelesített másolatot kell bemutatni.

• Ha az egyik vagy mindkét fél özvegy akkor az erre vonatkozó hivatalos dokumentum benyújtása.
• Névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat.
• Dokumentumok hiteles fordítása angol nyelvre.
• Házassági Engedély az Egészségügyi Minisztériumtól, 65 USD, amit az előzetes regisztrációhoz előre kell fizetni!
• Minimum életkor 18 év.
• Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt irodánkban le kell adni!
• A Hawaii-on kötött esküvő a Hawaii törvények értelmében nemcsak hivatalos, de Hawaii-n egyházinak is minősül. 
• Az esküvői csomag csak hotelfoglalással együtt foglalható minimum 3 éjszakára. 
• Az esküvőket hétfőtől-péntekig tartják.
• Az esküvői csomagok transzfert nem tartalmaznak és a borravalót sem!

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Oahu szigetén
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Fekvés: Kapiolani Parkban fekszik az állatkertnél, Diamond Head 
vulkánra néző kilátással, 100 méterre Waikiki Beach-től. Cél repülőtér: 
17 km-re.
Hotel: A tartózkodása alatt 300 lépésnyire lehet a Waikiki strandtól és 
a Csendes-óceántól. Élvezze a reggeli túrázást a Diamond Head Crater 
tetejére fantasztikus kilátással a Honolulu repülőtérre. Relaxáljon a 
Hawaii-i naplementében egy sétával a Waikiki partján. Honolulu egész 
évben az ünnepségek és fesztiválok otthona. A helyszínen egy étterem, 
a Kulana Terrace is várja a vendégeket, terasz látványos kilátással a 
Diamond Head-re, úszómedence napozó terasszal, érmés mosoda, 
szuvenírshop, nem dohányzó hotel. Parkolás (30 dollár/nap)
Ellátás: Kontinentális reggeli.

A világos szobákat hagyományos dekoráció jellemzi. A szobákban 
kávéfőző és íróasztal is biztosított. Számos szobához saját erkély is 
tartozik, kilátással az óceánra vagy a városra.
Standard: 18 m2, 1 kétszemélyes ágy vagy 2 twin méretű ággyal, 
hawaii stílusban és világos színekkel berendezett, fürdőszoba/
zuhanyzó, hajszárító, TV, telefon, internet, vasaló, klíma, minihűtő, 
kávé-és teafőző, széf. 
City View szoba 1 franciaággyal: Minden szobához ingyenes wi-fi, 
mini hűtőszekrény, széf, kávéfőző, légkondicionáló, LCD TV, telefon 
hangpostával, hajszárító, vasaló és vasalódeszka tartozik. A szobák 
nem dohányzók.
Superior szoba: lenyűgöző kilátás a Gyémánt Hegyre. 1 king vagy 
2 kétszemélyes ágy erkéllyel Superior szobákban ingyenes wi-fi, 
mini hűtőszekrény, széf, kávéfőző, légkondicionáló, LCD TV, telefon 
hangpostával, hajszárító, vasaló és vasalódeszka is megtalálható. Ez 
a családi szoba tágas szállást és kényelmi szolgáltatásokat biztosít 
az extra költségek nélkül. Maximum négy felnőtt elszállásolására 
alkalmas, és egy king méretű ágyat és egy kényelmes, teljes méretű 
kihúzható kanapét tartalmaz. A jól felszerelt családi szoba teljes 
értékű kilátást nyújt a Gyémánt Hegyre. 

Fekvés: Közvetlenül a nyugati, Waikiki Beach nyugodt végén helyezkedik 
el, a Kalia úton. Cél repülőtér: Honolulu, 13 km-re található.
Hotel: Egyetlen igazi üdülőhely Waikikiben, széles tengerparti sétánnyal.  
Buja kertek tavacskákkal és vízeséssel, bevásárlónegyed 90 üzlettel, 20 
étterem, bár, 7 lounge, 5 úszómedence vízeséssel, gyermekmedence, 
sósvízű lagúna, gyermekprogramok (illeték ellenében), Mandara Spa 
(illeték ellenében), tengerparti napágy (illeték ellenében), üzleti-negyed a 
közelben, nem dohányzó szálloda. Parkolás (32 dollár/nap)
Ellátás: Amerikai típusú reggeli igény szerint.
Sport és Fitness: Fitness-center, futópálya. Illeték ellenében: vízisport a 
tengerparton.
Szórakozási lehetőségek: Minden péntek délután tűzijáték, hawaii tánc 
a szupermedencénél, So-Do tradicionális Luau-show tánccal, hawaii 
specialitásokkal, programok.

Resort kilátás szoba: 33 m2, Kalia vagy Tapa toronyban, fürdőszoba/
zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, ébresztőóra, telefon, internet, PS3- 
játékkonzollal és filmekkel, vasaló, klíma, minihűtő, kávé-és teafőző, 
erkély, széf, kilátás a kertre.
Óceáni kilátás szoba: berendezése, mint a resort szobáé, kilátás a 
tengerre.
Ali’i torony kilátás az óceánra: 42 m2, az Ali’i Tower szint szállásai 
privát recepcióval és társalgóval, elit concierge-szolgáltatással, 
valamint a terasszal, úszómedencével, pezsgőfürdővel, 
Fitnesscenterrel és koktélbárral rendelkező 2. emelethez kizárólagos 
hozzáféréssel várják vendégeiket. A szoba óceánra és strandra nyíló 
kilátással, síkképernyős prémium kábel-TV-vel, PS3 játékkonzollal, 
kompakt hűtőszekrénnyel, tea- és kávéfőzési lehetőséggel, valamint 
fürdőköpennyel ellátott, tágas fürdőszobával várja a vendégeket.
Szivárványtorony - óceán felőli sarokszoba: king méretű 
kétszemélyes ággyal - kilátással a Gyémántfejre: 41 m2, 
légkondicionált szoba a Csendes-óceánra néző privát erkéllyel / 
verandával, prémium kábelcsatornák vételére alkalmas síkképernyős 
TV-vel, PS3 játékkonzollal, hűtőszekrénnyel és kávéfőzővel.

Aqua Queen Kapiolani ✶✶✶ 

Hilton Hawaiian Village Waikiki 
Beach Resort  ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Moana Surfrider
A Westin Resort & Spa ✶✶✶✶

Fekvés: Közvetlenül a Waikiki tengerparton helyezkedik el, privát 
tengerparttal. Honolulu: 15 km-re található.
A hotel: 1901-ben épült viktoriánus stílusban a luxusszálloda, ami Waikiki 
first lady-jéről lett elnevezve. A szálloda rendelkezik lobbival, 2 étteremmel, 
lounge-zsal, „Szörföző kávézó”, szuvenírshop, gyermekprogramok a 
szomszédos Sheraton Waikiki (illeték ellenében) elérhetőek. Parkolás a 
szemben álló Hotelben (Sheraton Princess Kaiulaniban, 35 dollár/nap).
Ellátás: Kontinentális reggeli.
Sport és Fitness: Fitness-Center, jóga, víziaerobik. Illeték ellenében: 
vízisport a tengerparton.
Szépség és Wellness: A mennyei „Moana Lani Spa” egyedülálló 
Óceáni kilátással rendelkezik. A szauna és gőzfürdő 14 kezelőszobával 
és 2 lakosztállyal rendelkezik. Hagyja magát kényeztetni az 1500 nm-es 
nagyságú Spa-ban. 
Gyermekeknek: Egy 5 év alatti gyermek szabadon választott étteremben 
ingyenesen étkezhet.

Historic Banyan Ocean lakosztály: 21 m2, légkondicionált 
lakosztály óceánra nyíló kilátással és ülősarokkal. A szobatípus 
vendégei belépésre jogosultak a szálláshely klubjába. A Beach Club 
kiemelkedő szolgáltatásokkal, mindennap deluxe kontinentális 
reggelivel, valamint esténként ízletes előételekkel és sörválasztékkal 
vagy házi borral várja a vendégeket. 
Tower szoba kilátás a városra: 26 m2, légkondicionált szoba 
városra néző kilátással, kábel TV-vel, tea- és kávéfőzővel, valamint 
saját fürdőszobával. 
Historic Banyan Ocean Club: 20 m2, óceáni kilátással, exkluzív 
átjárás a Club Lounge-ba.

Fekvés: A Waikiki Beach Walk és a Luxury Row sétányok üzletei és 
éttermei, valamint a Honolului Állatkert és a szörfözésre alkalmas Kuhio 
strand egyaránt mindössze egy rövid sétára vannak.
Hotel: A szálloda a környék legfőbb látnivalóinak közelében található. A 
hawaii bájt tükröző Hilton Waikiki Beach Hotel napjaink legújabb technológiai 
újításaival várja vendégeit, beleértve az elektromos autó töltőállomást. 
A Waikiki strand néhány másodpercre található. A szobák erkélyéről 
az óceánra, a hegyekre vagy a városra nyílik kilátás. Mozi- és prémium 
csatornák vételére alkalmas, síkképernyős kábel-TV, hűtőszekrény, 
kávéfőző, valamint ingyenes piperecikkekkel ellátott, saját fürdőszoba 
minden szobában rendelkezésre áll. Néhány szobában étkezősarok is 
biztosított. A vendégek ízletes ételekkel kezdhetik a napjukat a 24 órás 
étteremben vagy igénybe vehetik a 24 órás szobaszervizt is. Pihenésre 
a napozóteraszon, egy koktél társaságában nyílik lehetőség, a concierge 
személyzete pedig készséggel segít megszervezni a vendégek napját. 
Ellátás:  Kontinentális reggeli.
Sport és Fitness: Fitness terem és Golfozási lehetőség a közelben.

Minden standard szoba a városra, a hegyre vagy az óceánra néz, saját 
erkéllyel és 42 colos plazma HDTV-vel rendelkezik. Dél-amerikai 
Zebrano és Wenge fa díszíti a szobákat. A szobákat ízlésesen felújították, 
és jellegzetesen kortárs díszítéssel és színekkel rendelkeznek. 
Kényeztesse magát a fényűzően berendezett fürdőszobában, melyet 
Marfil-krém színű csempével és természetes kővel díszítettek. 
Babaágy bármelyik szobatípusban rendelkezésre áll. A szobákhoz a 
biztonságot kártyás hozzáférés biztosítja.
Szoba kétszemélyes king ággyal: A king méretű kétszemélyes 
ággyal ellátott szobából a városra nyílik kilátás.
Deluxe szoba kétszemélyes ággyal-kilátás az óceánra: A szoba 
óceánra néző erkéllyel, síkképernyős kábel-TV-vel, hűtőszekrénnyel, 
saját fürdőszobával, valamint tea- és kávéfőzési lehetőséggel várja 
vendégeit. A szobában 4 fő szállásolható el.

Hilton Waikiki Beach ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Esküvői csomag ár: 918 EUR/ pártól

• Esküvői ceremónia a Paipu strandon Makenában
• Tradicionális hawaii virágfüzér a menyasszonynak és a 
  vőlegénynek
• Német nyelvű segítség a házassági engedély beszerzése és az 
  esküvő alatt
• Az apostille díja, az esküvői okirat másolata
• Esküvői okirat emlékbe
• Hawaii lelkész tradicionális ruhában
• Tanúk
• Esküvői engedély
• Kókuszdióból ivás
• Az esküvő angol nyelvű
• Ha a mennyasszony meg akarja tartani a lánykori nevét, akkor 
  szüksége van egy erre vonatkozó nyilatkozatra

Esküvői csomag Maui szigetén

Tengerparti ceremónia

A Maui esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Csak az érvényes útlevelek szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie. 
Hivatalos esküvő esetén: 

• Útlevél másolatok (hazautazást követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek).
• Születési anyakönyvi kivonat új típusú, ami már háromnyelvű. 
• Elváltak esetén bírósági végzés a válásról, amelynek tartalmaznia kell a válás pontos idejét és helyét. Amennyiben a válást az esküvő előtti  
60 napban mondták ki, a válásról készült bírósági végzésről hitelesített másolatot kell bemutatni.

• Ha az egyik vagy mindkét fél özvegy akkor az erre vonatkozó hivatalos dokumentum benyújtása.
• Névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat.
• Dokumentumok hiteles fordítása angol nyelvre.
• Házassági Engedély az Egészségügyi Minisztériumtól, 65 USD, amit az előzetes regisztrációhoz előre kell fizetni!
• Minimum életkor 18 év.
• Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt irodánkban le kell adni!
• A Hawaii-on kötött esküvő a Hawaii törvények értelmében nemcsak hivatalos, de Hawaii-n egyházinak is minősül. 
• Az esküvői csomag csak hotelfoglalással együtt foglalható minimum 3 éjszakára. 
• Az esküvőket hétfőtől-péntekig tartják.
• Az esküvői csomagok transzfert nem tartalmaznak és a borravalót sem!

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Maui szigetén
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Fekvés: A kaanapali-i strandon, 300 méterre a bevásárló központtól. 
Kahului repülőtér: 43 km-re.
Hotel: A Csendes-Óceán kobaltkék vizeire néző Westin Maui Resort & Spa 
a legendás Ka’anapali tengerparton található, amely tökéletes szigeti 
üdülőhely egy inspiráló hawaii nyaraláshoz. A tengerparti környezetben, 
csodálatos vízi játszótérrel, öt medencével és trópusi kertekkel 
rendelkező Maui szálloda a nászutasoknak és a családoknak egyaránt 
kielégítő. A Heavenly Spa-tól felemelő megújuláson mehet keresztül, 
az óceánparti étterem világszínvonalú étkezési lehetőségeket kínál, a 
kulturális szórakoztatás, a golfozás és a vízisport-kalandokon át végtelen 
szórakozási lehetőség közül válogathat. Az exkluzív Hotelben hatalmas 
kertrész és halastavacskák, kis tengerparti sétány, 2 étterem, snackbár, 
beach bár, kávézó, nagy kültéri medence rész, csúszdák, 5 medence, 
business-center, nem dohányzó szobák találhatók.
Ellátás: Amerikai reggeli.
Szépség és Wellness: „Mennyei spa”, 15 kezelőszobával, szauna, 
gőzfürdő, szépségszalon (illeték ellenében) rendelkezésre áll.
Sport és Fitness: Fitness-center tengerre néző kilátással, illeték 
ellenében: vízisport a tengerparton, tenisz lehetőség a közelben. 
Nászutasoknak: Házasságkötő pároknak 1 üveg pezsgő a szobában 
érkezéskor.

Kétszemélyes szoba kilátással a hegyre: 35 m2, világos színekkel, 
1 king méretű ágy vagy 2 kétszemélyes ágy, fürdőszoba/zuhanyzó, 
hajszárító, fürdőköntös, TV, telefon, internet, vasalódeszka, klíma, 
minihűtő, kávé-és teafőző, széf, erkély, hegyre néző kilátás.
Kétszemélyes szoba kilátással a kertre: berendezése olyan, mint 
a hegyre néző szobáé, kilátással a kertre.
Kétszemélyes szoba kilátással az óceánra: berendezése olyan, 
mint a hegyre néző szobáé, kilátás az óceánra.
Deluxe szoba kilátással az óceánra: 43 m2, kilátás az óceánra.

Fekvés: Az elegáns szálloda Maui déli részén helyezkedik el a gyönyörű 
Wailea tengerparton napágyakkal és napernyőkkel. A szálloda területe 16 
hektár, trópusi környezetben fekszik a Heleakala vulkán lábánál. A Kahului 
repülőtér 30 km-es távolságra van. 
Hotel: A centrumban található egy esküvői kápolna. A szálloda büszke 
tulajdonosa egy impozáns művészeti gyűjteménynek. Nemzetközileg 
elismert, nemzeti és helyi művészek, mint például Fernando Botero, 
Fernand Leger, Mordecai Ardon, Yvonne Cheng műalkotásai láthatóak 
a szálloda lobbijában. A 3 golfpálya, továbbá számos bevásárlási 
lehetőség néhány perces távolságra elérhetőek. A „Wailea Canyon Activity 
Pool” számos szórakozási lehetőséget kínál kicsiknek és nagyoknak 
9 úszómedence, gyermekmedence homokozóval, csúszdákkal és 
vízeséssel, barlangok és üregek, vadvízi utazás, pezsgőfürdő sőt egy vízi 
felvonó is megtalálható. Emellett egy úszómedence (csak felnőtteknek), 
műugrómedence, különböző bárok és lounge-ok, 6 étterem, hatalmas 
wellness és spa részleg, gyermekklub (illeték ellenében, 5-12 éves korig 
bébiszitterrel) butikok bővítik ki a kínálatot. 
Ellátás: Büféreggeli továbbá a-la carte fogások a Grand Dining helységben 
vannak szervírozva. A könnyű ebédre vágyók a Cafe Kula-ban vagy a 
Volcano bárban találkozhatnak egymással. A szerelmeseknek a kaliforniai 
vagy helyi konyhát ajánljuk fa tüzelésű kályhában készült fogásokkal. A 
tenger gyümölcsei éttermet (Humuhumunukunukuaqua’a) a jóságos 
Humu Humu-ról nevezték el. Halássza le saját homárját a lagúnából vagy 
próbálja ki a pompás helyi konyhát polinéziai hangulatban.

780 szoba ebből 52 lakosztály világos színekkel. Felszereltség: king 
méretű ágy, fürdőszoba, külön zuhanyzó, hajszárító, fürdőköntös, tévé 
(síkképernyős), CD- lejátszó, internet, telefon, vasaló-és vasalódeszka, 
kávé- és teafőző, kis méretű hűtő, széf és erkély.
Terrace King Szoba: 60 m2, a szoba privát teraszáról kilátás nyílik a 
Haleakala-hegyre.
King szoba kilátással az óceánra: 60 m2, korlátozott kilátással a 
tengerre. 
Deluxe King szoba kilátással az óceánra: 60 m2, emeleti szinteken 
kilátás a tengerre. Mindegyik szoba 2 queen méretű ággyal foglalható.

The Westin Maui ✶✶✶✶✶ 

Grand Wailea Resort & Spa ✶✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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The Fairmont Kea Lani ✶✶✶✶✶
Fekvés: A szálloda közvetlenül Wailea finomhomokos tengerpartján 
fekszik, a cél repülőtér 27 km-re fekszik.
A hotel: Luxus, többszörösen kitüntetett szálloda különleges környezettel, 
4 étterem, koktél lounge, boltok, fodrász, ékszerész, szuvenírshop, spa 
(illeték ellenében), szépségszalon, 3 úszómedence, lagúnamedence, 
medence bárral, 2 pezsgőfürdő, 40 m hosszú vízicsúszda, napágyak, 
kabánák a medencénél (illeték ellenében), gyermekprogramok (illeték 
ellenében), nem dohányzó szálloda, parkolás.
Ellátás: Amerikai büféreggeli
Sport és Fitness: Vízi-aerobik, fitness-center, jóga. illeték ellenében: 
tenisz, kajak, boogie boards. Vitorlázás, merülés, sznorkelezés a közelben. 
Golfozási lehetőség a közelben.
Szépség és Wellness: A Willow Stream Spa minden igényt kielégítő 
kezeléseket biztosít, térítés ellenében.
Nászutasoknak: Házasságkötő pároknak jobb kategóriájú szobát 
biztosítanak.
Gyermekeknek: Kölyök klub változatos programokkal.

Fairmont lakosztály: 79 m2, tágas és világos lakosztályok, nappali 
és kihúzható kanapé, szeparált hálótér, tágas márványfürdőszoba 
külön zuhanyzóval, hajszárító, fürdőköntös, 2 TV, ébresztőóra, CD-/
DVD lejátszó, filmválasztás (illeték ellenében), telefon, internet, vasaló, 
klíma, mennyezeti ventilátor, mikrohullámú sütő, minihűtő, kávé-/
teafőző, széf, erkély vagy terasz.
Fairmont lakosztály kilátással a hegyre: berendezése, olyan, mint 
a fairmont lakosztályé, Heleakala hegyre néző kilátással.
Lakosztály kilátással az óceánra: 3. emelettől, részben kilátással 
az óceánra.

Fekvés: A Kaanapali Beach-en és a fekete szikláknál fekszik, Lahaina 7 
km-re, cél repülőtér: Kahului 45 km-re.
Hotel: A szálloda buja környezetben fekszik, 3 étterem, 3 lounge, 
sznekkbár, medence bár, boltok, medencék vízeséssel, pezsgőfürdő, 
csúszda, édesvízi lagúna.  Parkolás (20 dollár/nap)
Ellátás: Amerikai reggeli.
Sport és Fitness: Fitness-center, illeték ellenében: 3 teniszpálya, 
vízisport, 18 lyukú golfpálya a közelben. Délutáni hawaii stílusú programok. 
Szépség és Wellness: A Spa egy nyugodt oázis, tiszta kortárs 
dekorációval meleg földi tónusok által kiemelt helyi művészet, friss 
virágok és bőséges természetes fény által kapcsolódhat ki.
Gyermekeknek: Gyermekprogramok (5-12 korig, illeték ellenében). 
Nászutasoknak: Egy üveg pezsgő.

Resort View szobák vonzó környezetben kellemes komfortérzetet 
nyújtanak Maui-i tartózkodása alatt. Élvezze a tiszta tengeri szellőt a 
tágas privát verandán gyönyörű kilátással a buja tájra és a fenséges 
West Maui-hegységre. A trópusi szoba dekoráció természetes 
textúrákból, hawaii ihletésű képekből és természetes földi színekből 
tevődik össze. Lazítson a hívogató rattan karosszékben és élvezze a 
kedvenc filmjét a 50 colos LCD TV-n, CD / DVD lejátszóval. Végezze 
el a munkájához szükséges feladatokat a fából készült íróasztalnál, 
amely data csatlakozót és nagysebességű internet-hozzáférést 
biztosít. A kávéfőző frissességet biztosít napközben.
Szoba resort kilátással: 30 m2, elegánsan berendezett, fürdőszoba/
zuhanyzó, WC, hajszárító, TV, ébresztőóra, széf, klíma, hűtő, kávé-és 
teafőző, terasz vagy erkély, kilátás a kertre.
Szoba óceáni kilátással: 40 m2, berendezése, mint a Resort szobáé. 

The Sheraton Maui ✶✶✶✶+

Szobák

Szobák



Eur�pa
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Iglesia de la Concepcion
Botanikus kert
Bálnales túra

Látnivalók:
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Volcan El Teide
Siam Park
Loro Park

ARTlandya
Santa Cruz
Hajókirándulások
Búvárkodás

La Gomera
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Európa

Kanári-szigetek

Hasznos Információk:

Időeltolódás: -1 óra
Repülési idő:  5,5 óra
Hivatalos pénznem: EUR
Hivatalos nyelv: spanyol
Védőoltás: kötelező védőoltás nincs
Közlekedés: jobb oldali

..

Utazás: Budapestről és Bécsből is 
közvetlen járattal elérhető
Vízum: nem szükséges 
Átalakító: 220V, európai szabvány
Főváros: Santa Cruz de Tenerife
Repülőtér: Tenerife North, Tenerife South

T enerife a Kanári-szigetcsoport legnagyobb tagja. A sziget szokatlanul változatos, 
lenyűgöző és kontrasztokban gazdag. Sziklaszirtek és mély szakadékok, sokszínű 

vegetáció és romantikus öblök váltakoznak. A nyaralóparadicsom fölé magasodik a sziget 
szívében Tenerife és Spanyolország legmagasabb hegye, a Pico del Teide 3818 m. Amíg 
a déli részen a népszerű üdülőparadicsomok homokos strandjai csábítják a fürdeni 
és pihenni vágyókat, addig a háttérben a sziget hófödte jelképe magasodik. Gyönyörű 
színpompás növényvilág borítja a sziget északi részét, ahol hatalmas pálmaültetvények, 
buja virágoskertek, gondozott parkok, erdők és egyedülálló növényzet párosul. Élvezzék 
a napsütést Playa de las Americason, kiránduljanak a vulkanikus kőrengetegben, vagy 
fürödjenek és napozzanak a szálloda medencéjében. Utazzanak Tenerifére és engedjék, 
hogy elvarázsolja Önöket a sziget szépsége és változatossága!
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Esküvői csomag ár: 1550 EUR/ pártól

Az alábbi csomag ára a Bahia Beach privát területén történő 
esküvőkre vonatkozik.

• Privát helyszín bérleti díja    
• Transzfer a szállodától a helyszínre és vissza           
• Magyar nyelvű szertartás az óceánparton         
• Dekoráció (kapu, 2 székkel, asztallal)               
• Két csokor (mennyasszonynak, asztalon)           
• Pezsgő                   
• 50 db utómunkált fotó, CD-re / Pendrivera másolva

Esküvő Tenerifén Magyar Nyelven!

Szimbolikus Tengerparti esküvő

• Esküvői smink: 65€ 
• Esküvői frizura: 75-100€ 
• Videó: 210€ 
• Zene a szertartás alatt: 190€ 
• Lufik kívánságokkal: 50€ 
• Esküvői torta: (10személyes):110€ 

Választható további szolgáltatások 

A Tenerifei esküvői csomagokat bármelyik általunk foglalt 
szállodához lehet foglalni.
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Szükséges dokumentumok
Szimbolikus esküvő esetén: 

• Az esküvői csomagok szimbolikus szertartásra vonatkoznak!
• Csak az érvényes útlevelek vagy személyi igazolványok szükségesek, melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

További hotel ajánlatokkal és további extra esküvői szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!

Esküvő Tenerifén
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Fekvés: Costa Adeje határában fekszik, közvetlen a tengernél és a parti 
sétánynál, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a La Enramada öbölre. 
Homokos strand a szálloda mellett. Playa de las Americasra naponta 
többször az ingyenes hotelbusszal juthatunk el. A busztranszfer a 
repülőtérről kb. 30-90 perc.
Hotel: A mediterrán hangulatú, színvonalas, több épületből álló 
komplexumban összesen 467 szoba található. Rendelkezésre áll világos 
hall recepcióval és ülőgarnitúrával, piano-bár, liftek, internetsarok (térítés 
ellenében), ingyenes WIFI a szálloda egész területén, büféétterem 
látványkonyhával, La Tosca a’la carte-étterem, La Choza bár, Sakura 
Teppanyaki étterem, játékszoba, butik és fodrászat. A hatalmas, gondozott, 
pálmákkal övezett kertben 3 édesvizű úszómedence, pezsgőfürdő, 
napozóteraszok ingyenes napágyakkal, napernyőkkel és törölközőkkel 
valamint pool-/snack-bár és chill-out bár.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inclusive. Minden étkezés büférendszerben. 
Szépség és Wellness: A Despacio SPA Központban térítés ellenében 
(belépés 16 éves kortól): fedett medence, pezsgőfürdő, szauna, törökfürdő, 
masszázs valamint különböző kozmetikai és szépségkezelések.
Sport és Fitness: Minigolf, Fitnessterem, boccia, sakk és asztalitenisz. 
Térítés ellenében: tenisz és biliárd.

Az ízlésesen berendezett szobákban telefon, SAT TV, ingyenes WIFI, 
minibár (térítés ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás, hajszárító, 
fürdőszoba fürdőkáddal és beépített zuhanyozóval, WC, bidé és oldalról 
tengerre néző, bútorozott terasz. A1G/A2G/A3G: Tengerre néző szobák. 
Családi szobák: Tágasabbak és tengerre nézők. 
Superior-szobák: Medencére vagy tengerre nézők. 
Junior-suitek: Tágasabbak és tengerre nézők. 
Privilege-szobák: Medencére vagy tengerre nézők. 
Extra szolgáltatások: Napilapok, fürdőköpeny és papucs, a fedett 
medence és a pezsgőfürdő ingyenes használata a wellnessrészlegben, 
vasaló-szolgáltatás, ingyenes széf, különleges párnaválaszték, reggeli 
és vacsora a La Tosca étteremben, belépés a Privilege-Lounge-ba és 
késői check-out.

Fekvés: Csak a parti sétány és egy bevásárlóközpont választja el 
a Playa de Fanabe homokos strandtól. A napozóteraszról 2 lifttel 
lehet lejutni a parti sétányhoz. Vásárlási és szórakozási lehetőségek, 
éttermek, bárok és üzletek a közelben. A busztranszfer a repülőtérről 
kb. 30-90 perc.
Hotel: A kedvelt szállodában hall recepcióval, étterem, bárok, SAT-
TV-terem, internetsarok (térítés ellenében), fodrászat és ajándéküzlet 
várja a vendégeket. WIFI a szálloda egész területén térítés ellenében. 
A kertben 2 édesvizű úszómedence (az egyik fűthető) és pool-/snack-
bár található. Napozóterasz napágyakkal, matracokkal, napernyőkkel 
és törölközők. 513 szoba 9 emeleten és liftek.
Ellátás: Félpanzió. Minden étkezés büférendszerben látványkonyhával. 
A vacsoránál az alkalomhoz illő viselet kötelező (a férfiaknak 
hosszúnadrág és hosszúujjú ing
Sport és Fitness: Asztalitenisz (ütők kaució ellenében) és többfunkciós 
sportpálya. Térítés ellenében: squash, biliárd és golfpálya kb. 3 km-re.
Szépség és Wellness: Szauna. Illeték ellenében: fodrászat. 
Gyermekeknek: Külön gyermekmedence, miniklub (4-12 éveseknek) 
és játszótér.
Szórakozási lehetőségek: Változatos animációs programok 
napközben és este.

Kétszobás: Minibár, hűtő, klíma, bérelhető széf, SAT-TV, 
zenecsatornákkal, internet (illeték ellenében), telefon, fürdőszoba 
káddal és zuhanyzóval, WC, hajszárító, erkély vagy terasz. 
Junior-lakosztály: Tengerre nézők, kombinált nappali/hálórésszel, 
fürdőköpeny és balkonnal.
Lakosztályok: Nappali, külön hálószoba, fürdőköpeny és oldalról 
tengerre nézők.

H10 Costa Adeje Palace ✶✶✶✶ 

Guayarmina Princess ✶✶✶✶

Szobák

Szobák
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Iberostar Anthelia ✶✶✶✶✶
Fekvés: Közvetlen a tengerpart felett, a parti sétány mentén, Costa Adeje 
elegáns negyedében fekszik, a Playa del Duque és a Playa de Fanabe 
homokos főstrandok között. A kb. 50 m-re lévő, homokos strandtól csak 
a parti sétány választja el. A busztranszfer a repülőtérről kb. 30-90 perc.
A hotel: A hotel 1999-ben épült. Összesen 782 szobával várják az ide 
látogatókat. A vendégeket 24-órás recepció és 24-órás check-in/-
out szolgáltatás várja. A szállás egyes emeletei lift segítségével is 
megközelíthetőek. A kínált szolgáltatásokhoz tartozik egy ruhatár és egy 
pénzváltó. A nyilvános helyiségekben WiFi hozzáférés teszi lehetővé a 
kapcsolattartást a külvilággal. A szállás gasztronómiai egysége magában 
foglal egy éttermet, egy étkezőt és egy bárt. A hotel területéhez tartozik 
játszótér, valamint egy kellemes kert is. Aki saját autóval érkezik, parkolhat 
a szállás parkolójában. A kínálathoz tartozik több nyelven beszélő 
személyzet, bébiszitter-szolgáltatás, szobaszerviz, mosodai szolgáltatás 
és egy fodrászat is.
Ellátás: Foglalható félpanziós ellátás és all inclusive ellátás. Ezen 
kívül reggeli, ebéd és vacsora külön is foglalható. A fő étkezések 
mellett snackeket is kínálnak. Egyik különlegesség a látványkonyha. 
Alkoholmentes italok és alkoholos italok is kaphatók.
Sport és Fitness: Kerékpározás/ mountain bike-ozás, boccia és Paddle-
Tennis, valamint felár ellenében tenisz és golfozás. A vízisportok kedvelőit 
aqua-fitnesszel várják. 

Az ízlésesen berendezett, tágas szobákban telefon, LCD SAT-TV, 
minibár, széf, WIFI ingyenesen, légkondicionálás, fürdőköpeny, 
hajszárító, fürdőszoba vagy zuhanyozó, WC és kertre néző, bútorozott 
balkon vagy terasz.
Duplex lakosztály: Maisonette stílusban épült, kétszintes 
lakosztályok, külön nappali/hálószobával, 2 fürdőszobával, tengerre 
nézők.
Családi szobák: 2 kétágyas szoba összekötő ajtóval. Kertre vagy 
oldalról tengerre nézők. Gyerekeknek (2-12 éves korig) üdvözlőajándék, 
fürdőkiegészítők és gyermekmenü az étteremben.
Superior-családi szobák: Tengerre néző családi szobák.

Fekvés: Playa de las Americas déli részén, közvetlenül a parti sétányon 
fekszik. A legközelebbi fürdésre alkalmas öböl kb. 650 m-re. A Playas de 
Troya főstrand kb. 10 perc gyalog. Bevásárlási és szórakozási lehetőségek 
a közelben. A busztranszfer a repülőtérről kb. 35-50 perc.
Hotel: A kedvelt szállodában 485 szoba található 8 emeleten és liftek. 
A vendégek rendelkezésére áll hall recepcióval, társalgók, büféétterem, 
3 a’la carte-étterem (olasz, steakhouse és Sakura Teppanyaki), 2 bár, 
kávézó, kis üzlet, fodrászat, internetsarok (térítés ellenében), ingyenes 
WIFI és mosoda (térítés ellenében). A hatalmas, szépen kialakított 
kertben 2 édesvizű úszómedence (fűthető), napozóterasz napágyakkal és 
napernyőkkel. Törölközők kaució ellenében, csere térítés ellenében.
Ellátás: Félpanzió vagy All Inclusive. Minden étkezés büférendszerben. 
Látványkonyha. Alkalmanként vacsora specialitásokkal. A vacsoránál az 
alkalomhoz illő viselet ajánlott (a férfiaknak hosszúnadrág). 
Sport és Fitness: Fitnessterem és asztalitenisz (kaució ellenében). 
Térítés ellenében: tenisz és biliárd valamint pilates-stúdió.
Gyermekeknek: Külön gyermekmedence, játszótér, mini-klub valamint 
mini-diszkó (mindkettő 4 éves kortól, min. 4 fő esetén) és tini-klub (13 
éves kortól, min. 4 fő esetén).

A jól felszerelt szobákban telefon, SAT-TV, minibár (külön kérésre, térítés 
ellenében), bérelhető széf, légkondicionálás, hajszárító, fürdőszoba 
fürdőkáddal és beépített zuhanyozóval), WC és bútorozott balkon. 
Superior-szobák: Medencére nézők. 
Extra szolgáltatások: üdvözlőajándék, fürdőköpeny, papucs, iPod-
töltőállomás, Nespresso kávéfőző, különleges párnaválaszték, 
ingyenes széf.  
Junior lakosztály: Kiegészítve külön, optikailag elválasztott 
nappalirésszel és kertre nézők. 
Privilege-szobák: Tengerre nézők. Extra szolgáltatások: Ingyenes 
széf, Nespresso kávéfőző, iPod-töltőállomás, fürdőköpeny és papucs, 
törölközők, belépés az exkluzív lounge-ba, ingyenes WIFI).

H10 Conquistador ✶✶✶✶

Szobák

Szobák



Itt jártunk...



Ál�mesküvő
Luxus Tengerjár�n!
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Mi kell a boldogító igenhez a tengeren?
A Royal Caribbean által biztosított szertartásoknak jogi érvényük nincs. Ezért a házasulandóknak az ottani szertartás előtt 
gondoskodniuk kell arról, hogy házasságkötésükről érvényes anyakönyvi kivonatuk legyen. Amennyiben az ifjú pár valamelyik 
kikötési állomáson szeretne házasságot kötni, és ehhez a törvényi feltételek adottak, akkor erre is van lehetőség! A Royal Caribbean 
esküvők valóban olyanok, akár egy álom! A hajótársaság „Royal Romance” néven egy szakemberekből álló önálló részleget hozott 
létre, annak érdekében, hogy a nagy nap tökéletesen sikerüljön és mindenki számára emlékezetes legyen.

Hol és hogyan lehet az igent kimondani?
A szertartás lebonyolítható a hajó fedélzetén található kápolnában vagy az Ön által választott kikötési ponton, akár a tengerparton, akár 
valamely más egzotikus helyszínen. A szolgáltatási alapcsomag, amely természetesen igény szerint kiegészíthető, a következőkből 
áll:

• Az esküvő megbeszélése, előkészítése a Royal Romance esküvői konzultánsaival.
• Elsőbbségi check-in az újdonsült házaspár és vendégeik részére.
• A Royal Romance megbízott esküvői koordinátora kíséri a mólóról a kabinba az ifjú párt.
• Elegáns és meghitt helyszín biztosítása a hajó fedélzetén vagy a választott célállomáson a szertartás lebonyolításához.
• Romantikus esküvői szertartás lebonyolítása a Royal Romance szertartásvezetőjének segédlete mellett.
• Esküvői koordinátor gondoskodik a szertartás zavartalan lefolyásáról.
• Romantikus esküvői zene.
• Menyasszonyi csokor és vele harmonizáló gomblyuk-virág a vőlegény részére.
• Royal Romance esküvői emléklap.
• Csokoládéval leöntött földieper.
• 1 üveg habzóbor.
• 1 órás esküvői fotózás profi fényképészekkel.

És akik még ennél is különlegesebbre vágynak…
A Royal Caribbean-hajókon már jól bevált ’Royal Romance’ esküvői program mellett most egy új lehetőséggel gazdagodott az 
ifjú házaspárok számára felkínált alternatívák eddigi köre: az új esküvő rendhagyó módon program keretében rendkívüli, többé-
kevésbé „extrém”, de mindenképp szokatlan körülmények között fogadhatnak egymásnak (újra) hűséget a párok. Az igen kimondása 
történhet a fedélzeten, a hajó valamely helyiségében – például a korcsolyapályán, a sziklamászó falon, a szörf szimulátoron, a 
fedélzeti golfpályán –, vagy a parton, mondjuk egy tűzhányó csúcsán, alaszkai gleccseren, középkori kastélyban, hőlégballonban, 
az óceán mélyén, esőerdőben, avagy egy szőlőskertben.

Fogadjon örök hűséget egy Royal Caribbean
International hajó fedélzetén!



Ha nem egy kül�öldi álomesküvőre vágyik csak 
egy pihentető nyaralásra a pálma�ák árn�éká�an 

vagy egy izgalmas körutazásra?
Nálunk minden utazási ajánlatot megtalál egy hel�en!

Síelés... Haj�út...

Nászút...
Váro�látogatás...

Körutazás...

Egzotikus utazás...

Családi nyaralás...



Látogasson el

www.alomeskuvokulfoldon.hu - facebook.com/AlomeskuvoKulfoldon
 

www.dominikaieskuvo.hu - facebook.com/dominikaieskuvo.hu

www.playadelcarmen.hu - facebook.com/MexikoiNyaralas 

www.alomhajoutak.hu - facebook.com/alomhajoutak

www.amazonnet.hu - facebook.com/amazonnet.hu

instagram.com/amazontravel.hu



we�oldalainkra

www.amazontravel.hu - facebook.com/amazontravel.hu

www.seychelleeskuvo.hu - facebook.com/amazontravel.hu

www.franciapolinezia.hu - facebook.com/franciapolinezia.hu

www.utazas.amazontravel.hu - facebook.com/amazontravel.hu 

www.mezeshetek.com - facebook.com/alomnaszutak

#amazontravel.hu

www.amazontravel.hu - facebook.com/amazontravel.huwww.amazontravel.hu - facebook.com/amazontravel.hu
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Haszno� in�ormációk kül�öldön kötött  házasságho�
Esküvő külföldön: 
Amennyiben külföldön kívánnak házasságot kötni, úgy a lakóhely szerinti illetékes anyakönyvi hivatalnál kell az erre vonatkozó 
kérelmet beadni. A bejelentést követően a becsatolt dokumentumok alapján a közigazgatási hivatal állítja ki a tanúsítványt a 
külföldön kötendő házasságkötéshez (Apostille). Egyes országok megkövetelik a diplomáciai felülhitelesítést (az iratokat az 
adott ország magyarországi nagykövetségére kell benyújtani). Az iratok felülhitelesítését Magyarországon a Külügyminisztérium 
végzi. Elképzelhető, hogy a fogadó ország egyéb, más okmányokat is megkövetel, ezeket a tanúsítvánnyal együtt az Országos 
Fordítóirodánál kell lefordíttatni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az általános ügyintézés (hivatalonként akár 30 napot is igénybe 
vehet). Mivel minden eset egyedi, kérjük, tájékozódjon lakóhelye szerinti anyakönyvvezetőnél és a Külügyminisztérium ország-
referensénél, illetve a honlapon: www.kulugyminiszterium.hu

Születési Anyakönyvi kivonat: 
Születési Anyakönyvi kivonat és Válás Tényét Igazoló Házassági Anyakönyvi Kivonat -  anyakönyvi hivatalból, vagy 
kormányablakból lehet kikérni!. Anyakönyvi kivonat kiállítása írásban kérhető. A kérelem postai úton is megküldhető a hazai 
anyakönyvezést végző hatóságnak, vagy személyesen nyújtható be: a hazai anyakönyvezést végző hatóság ügyfélszolgálatán, 
ügyfélfogadási időben, vagy helyi anyakönyvvezetőnél, illetve külföldön a magyar külképviseleten.

Egyedülállók családi állapot igazolása: 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályánál, bármelyik járási 
hivatalnál, vagy személyesen a Visegrádi utcában (1133  Budapest, Visegrádi utca 110- 112.) vagy írásban: a 1553 Budapest, Pf. 78. 
postai címen. 

Hiteles fordítás: 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. Kb 10 000,- Ft egy alapdokumentum (pl. családi állapot igazolás, vagy ha kell az 
anyakönyvi kivonat) fordítása, válásnál attól függ, hogy végzés van, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban van feltüntetve a válás 
ténye. Ez utóbbi esetben ugyanez igaz rá, egyébként sajnos a teljes végzést kell fordítani, ami ugye válásonként eltérő hosszúságú.

Apostille pecsét (más néven Hágai Pecsét)
Bizonyos államok részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. 
napján kelt „Apostille Egyezménynek”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelesítést (Apostille-t) végző hatóság vállalja a garanciát 
a másik ország hatóságai felé a hitelesített dokumentum eredetiségét illetően (s igazolja, hogy pl. adott családi állapot igazolást 
valóban az arra hivatott intézmény adta ki, s nem otthon barkácsoltad a számítógépeddel). Az Apostille egy A4-es, az eredeti 
dokumentumhoz hiteles fűzéssel rögzített három nyelven (magyar-angol-francia) kiállított igazolólap. A hatóságok kérhetnek az 
Apostille-ról hiteles fordítást is (pl. görög esküvő esetén). A következő magyar hatóságok illetékesek Apostille-lal kapcsolatban:

• Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – A felügyelete alatt álló szakintézmények, bíróságok által kiállított okiratokra, 
  továbbá az ezekről készített hiteles fordításokra: pl válási végzés
• Külügyminisztérium – anyakönyvi kivonatok, családi állapot igazolások

Ha szükség van Apostille-re: az anyakönyvi kivonatokat és családi állapot igazolásokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 
Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén kell beadni. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal 
együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési 
Részlegén: Budapest, II. ker. Nagy Imre tér 4. E épület földszint. Beadás: hétfőtől csütörtökig minden nap 9-12 óráig. Elkészült okiratok 
felvétele: Pénteken  11-12 óra között (többnyire a beadás hetén elkészül). Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 
5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő.
Ha más nyelven  (nem angol vagy francia) kérik az Apostille-t, akkor ezzel együtt kell a hiteles fordítást az OFFI-ban 
intézni.

CNI (Certificat of No Independent to Marriage) dokumentum
Igazolja, hogy magyar jog szerint nincsen akadálya a házasságnak (pld. Balin a Magyar Tiszteletbeli Konzulátus állítja ki a számára megküldött 
dokumentumok alapján).

Mikortól számítunk hazánkban is házaspárnak
A házasságkötés napja hazánkban és a világ összes országában is a házassági jogviszony kezdetének napja.

Mennyi idővel a tervezett házasságkötés előtt kell elkezdenünk a szervezést
Általában legkésőbb három-hat hónappal az elutazás előtt meg kell tenni a szükséges előkészületeket, hiszen a kért dokumentumoknak még el 
is kell készülniük, ami általában hivatalonként 30 nap.
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Honosítás:
A külföldön kötött esküvőt hitelesíttetni kell Magyarországon. Ennek mikéntjéről az anyakönyvi hivatal ad felvilágosítást. A külföldön 
kötött esküvők esetében a házassági anyakönyvi kivonat a házasságkötés pillanatában, az útlevélben szereplő nevekre fog szólni, 
amennyiben a házasság honosítható. Amennyiben a felek más nevet választanak, névmódosítási kérelmet kell utólag benyújtani.
Az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot magyar nyelvre kell fordíttatni ismét az OFFI-ban hiteles fordítással, majd bármely hazai 
anyakönyvvezetőnél  beadhatják a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. Ez az eljárás is működik meghatalmazott útján. Hivatalosan 
két hónap az ügyintézési határidő, az eljárás díjtalan.

Szükséges dokumentumok a külföldön kötött házassághoz:

Általában a következő dokumentumokra van szükség, de Országonként eltérő is lehet és különböző nyelveken kérik 
a fordítást!

• útlevelek másolata
• születési anyakönyvi kivonat másolata és angol nyelvű hiteles másolata vagy új típusú anyakönyvi kivonat (3 nyelvű)
• hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol nyelvű hiteles másolata
• amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet változtatott vagy 18 év alatti, ennek hivatalos igazolása és angol 
  nyelvű hiteles másolata szükséges a polgári ceremóniát ált. hétfőtől péntekig tartják meg (kivéve nemzeti ünnepek)

Fontos információk összegezve, mit és hol lehet beszerezni a külföldön tartott hivatalos esküvőkhöz.
• Az ország által megkövetelt okmányok beszerzése, ezt a helyi illetékes anyakönyvi hivatalban tudjuk beszerezni.
• Külügyminisztérium konzuli osztályán az adott országi illetékes kollégájával egyeztessenek, mely országba tervezik az 
  esküvőt, mennyiért és mikor lehet a lefordított okmányokat vinni, Apsotille pecsétért vagy felülhitelesítésért, ha szükséges. 
• OFFI országos fordító iroda, hiteles, angol, francia, spanyol, vagy görög nyelvre fordítása az okmányoknak, amit az adott ország       
  kér a házasságkötéshez.
• A külügyminisztérium konzuli szolgálatán megkapjuk az okmányaink hitelesítését, másképp nem fogják elfogadni az adott 
  országban a papírokat az esküvőhöz. (Vagy az érintett nagykövetség)
• Egyes estben az adott ország Magyarországi konzulátusán is hitelesíttetni kell a papírokat.

Tájékoztató árak:
• Családi állapotok kikérése a központi okmányirodából, 13. kerületben van, 3000 Ft/ személy. Meghatalmazással kiadják a 
  partnerét is.
• Anyakönyvi kivonat, mindenkinek annak a kerületnek az anyakönyvi hivatalában, ahol született (kórház kerülete, nem a 
  lakhelyé!) 2000 Ft/ személy
• Külügyminisztérium apostille pecsét kérése, minden nap 8-12h-ig lehet menni. Egy nap alatt csinálják meg. A fenti négy 
  dokumentum ára 22.000 Ft.
• A külügyes dokumentumokkal kell menni az OFI-ba, és ha OFIS a fordítás, akkor nem kell már az ország nagykövetségére 
  menni.
• Az OFI 2 hét alatt fordít, de felár ellenében 3 nap alatt is megy. A kötelező dokumentumok fordítása 50.000 ft körül van.

A beszerzendő okmányok lehetnek eltérőek (országonként):
• Útlevél (6 hónapig érvényes útlevél, visszautazástól számítva, legyen 2-3 üres lap az útlevélben egymással szemben.)
• Háromnyelvű születési anyakönyvi kivonat eredeti példány (6 vagy 3 hónapnál nem régebbi, az esküvő kitűzött dátumához 
  képest!)
• A közigazgatási hivataltól, hogy nincs kizáró oka a házasságkötésnek régebben ez a (Házassági Tanúsítvány), most már 
  Családi Állapot igazoló dokumentum, ami szerint egyik fél sem házas, szabadon házasodhat. (Ahol nem kéri a kinti hivatal, 
  ott a pár felelőssége igazat állítani, ellenkező esetben itthon nem érvényes a házasság.)
• Vagyonközösségről szóló nyilatkozatot is kérhetnek. 

Ha valamelyik fél érintett, az alábbi iratok szükségesek még:
• Elvált fél esetén válási igazolás (érvénytelenített házassági anyakönyvi kivonat), bírósági végzés. Ennek fordítását és az adott 
  ország nagykövetsége által lepecsételt formáját is kérhetik. Ez lehet oldalanként 130 EUR is!
• Özvegy esetén halotti bizonyítvány - eredeti példány
• Névváltozás esetén a névváltozást igazoló dokumentum

Fontos! A dokumentumok ügyintézése a pár felelőssége, a részletekről, időpontokról, fordítást, hitelesítést igénylő idő hosszúságáról, 
költségekről, érdeklődjön előre a hivataloknál, mindig aktuálisan. Mert minden eset egyedi a jogszabályok a hivatalokban az 
ügyintézést illetően egyik hónapról a másikra megváltozhatnak. Ezért felelősséget vállalni nem tudunk, az információink irányadóak, 
tájékoztató jellegűek. Az okmányok érvényességét ellenőrizni, mielőtt a repülőjegyét megvásárolná és az esküvőhöz szükséges 
okmányokat eredetiben is be kell mutatni!
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FOGLALÁS
A beérkező ajánlatkérések után minden 
Kedves Utasnak személyre szabottan 
készítjük el az utazási ajánlatokat a 
személyes hely és szálloda ismereteink 
alapján! Mi megtaláljuk a legjobb ajánlatot, 
ami annak köszönhető, hogy nagyon széles 
az árualap kínálatunk, így nagyon kedvező 
árakat tudunk biztosítani utasaink számára. 
A Világ minden pontjára szervezünk 
utazásokat, így bármilyen jellegű utat 
meg tudunk szervezni, legyen szó akár 
egy repülőjegy, szállás, esküvő, körutazás, 
városlátogatásról, vagy hajó utakról, esetleg 
kombinált egyéni elképzelések alapján 
összeállított utazásról.

FIZETÉS
Amennyiben sikerült kiválasztani a 
megfelelő szolgáltatást, akkor az utasoknak 
van lehetőségük személyesen készpénzben 
befizetni a Ferenc körúti irodánkban vagy 
akár átutalással is lehet rendezni a részvételi 
díjat.  Az egy hónapon belüli indulások 
esetében teljes összeg fizetendő, az egy 
hónapon kívüli utazások esetében pedig 
40% az előleg és a hátralékot pedig utazás 
előtt egy hónappal kell befizetni, abban az 
esetben, ha egy csomagot foglal az utas. 
Amennyiben külön repülőjegyet, szállást, 
esküvői csomagot, foglal, akkor a repülőjegy 
teljes összegben fizetendő a szállásnak és 
az esküvői csomagnak pedig a 40%-a az 
előleg és a hátralékot pedig utazás előtt egy 
hónappal kell befizetni, de minden egyes 
foglalásnál tájékoztatjuk a pontos fizetési 
ütemezésről, mert előfordulhat, hogy egyes 
országokban hamarabb kérik az esküvői, 
vagy egyéb szolgáltatás kifizetését!

SZÜKSÉGES ADATOK
A foglaláshoz szükség van a pontos Útlevél 
vagy Személyi Igazolvány szerinti nevekre, 
születési időre, lakcímre, telefonszámra, 
e-mail címre! Nagyon fontos, hogy az Útlevél 
köteles országok esetében az Útlevélnek 
hazautazást követően még 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie és nagyon fontos, 
hogy az Útlevél szerinti nevek legyenek 
megadva! Az adatok megadása után 
elkészítjük az utasaink részére az utazási 
szerződést!

VOUCHER
Az úti okmányokat minden esetben tőlünk 
kapják meg az utasok, ezt át vehetik 
személyesen a Ferenc körúti irodánkban, 
postázni is tudjuk, vagy elektronikus 
formában is el tudjuk küldeni az utasok 
részére! Ez általában utazás előtt egy 
másfél héttel történik meg!

BIZTOSÍTÁS
Teljes körű utazási szolgáltatásunk 
mellett (repülőjegy, szálloda, transzfer, 
esküvői csomag, fakultatív program, ….) 
természetesen útlemondási és betegség-
baleset és poggyászbiztosítást is tudunk az 
utasok részére kötni, amit mindenképpen 
ajánlunk, főleg egy Tengerentúli utazás 
esetében! Ezekről a foglalás előtt nyújtunk 
megfelelő és részletes tájékoztatást! Nagyon 
fontos, hogy amennyiben az utasaink nálunk 
kötnek biztosítást és bármi betegség-
baleset történik még az utazás megkezdése 
előtt, akkor kötelesek azt rögtön jelezni 
nekünk szóban és írásban is, valamint 
abban az esetben, ha már az utazás alatt 
történik bármilyen betegség-baleset az utas 

köteles ezt külföldről is jelezni a biztosító 
társaság felé! A biztosító társaságok nagyon 
szigorúan veszik ezeket!

LEMONDÁS
Lemondás esetén különböző lemondási 
feltételek vannak érvényben egy 
csomagfoglalás, repülőjegy vagy csak 
szállás és esküvői foglalás esetében! Minden 
egyes foglalásnál az adott szolgáltatásról 
megfelelő tájékoztatást nyújtunk az 
utasaink számára!
 
ÁLOMESKÜVŐ KÜLFÖLDÖN
A külföldön kötött szimbolikus szertartás, 
vagy Fogadalom megújítás esetében a 
legtöbb esetben csak az érvényes útlevelekre 
van szükség. A hivatalos szertartásnál pedig 
minden egyes célterületnél feltüntettük 
a katalógusban és a weboldalunkon is a 
szükséges iratokat, de a foglalásnál ezekről 
is részletes tájékoztatást adunk. Amit szinte 
minden országban kérnek, az az Útlevél 
másolat, születési anyakönyvi kivonat, 
családi állapot igazolás……...!

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Időnként sajnos előfordulhatnak hibák egy 
utazás során, ami a legtöbb esetben a 
Mi hibánkon kívül történik pl: törölnek egy 
járatot…… Ilyenkor az utasok mindig elérnek 
bennünket a céges telefonon és igyekszünk 
rögtön segítséget nyújtani!
Ami fontos, hogy mindig jelezzék felénk, 
amennyiben bármi hirtelen fellépő dolog 
történik, hogy még a helyszínen próbáljuk 
megoldani a problémát!

Utazási In���mációk 
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Álmokat váltunk val��a®

NAPFÉNY TENGER EGZOTIKUM®

A legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján mindenkinek egyénre szabottan készítjük el az utazási ajánlatot, 
hogy Életre szóló és felejthetetlen Álomesküvője és Nászútja legyen minden Kedves Párnak! 
Igyekszünk minden célterületet személyesen is megismerni, hogy ezzel is segítsük a döntést a helyszín 
kiválasztásánál. Munkánk és magánéletünk során már számos egzotikus országban jártunk, így rengeteg 
személyes tapasztalattal, kapcsolattal rendelkezünk a Világ minden tájáról, sőt egyes célterületeken személyes 
esküvős tapasztalataink is vannak, így betekintést nyertünk több Külföldi Álomesküvő megszervezésébe és 
lebonyolításába. 

Mondjon Ön is Örök hűséget egy gyönyörű egzotikus helyszínen és 
Legyen Élete Legszebb Napja olyan, amilyennek megálmodta! 
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Általános Szerződési Feltételek
A jelen általános szerződési feltételek az Utas és az AMAZON TRAVEL Kft. között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi, az abban foglaltakkal összhangban értelmezendő.

Az utas az AMAZON TRAVEL Kft. utazási szolgáltatásait – külön rendelkezés hiányában – az AMAZON TRAVEL Kft. utazási irodájában, 
vagy bármely más, az AMAZON TRAVEL Kft. utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazási 
vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti. Az AMAZON TRAVEL Kft. ugyanígy más, utazási szolgáltatást értékesítő, 
utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási vállalkozó szolgáltatásai közvetítésére jogosult.

Az AMAZON TRAVEL Kft. tevékenységére az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a 
Ptk. 415-516. §- t kell alkalmazni.

Az utazási szerződésre a fentieken kívül az AMAZON TRAVEL Kft. programkiadványaiban, honlapján, illetve az irodában közzétett 
ajánlatainak rendelkezései az irányadók.

1.   Megrendelés, jelentkezés
• Az utas az utazást személyesen az utazási irodában, illetve faxon, e-mailben rendelheti meg.
• Az utas az AMAZON TRAVEL Kft. programkiadványaiban, honlapján közzétett ajánlatainak faxon/e-mailen történő elfogadása 

esetén az ajánlat elfogadásához 8 napig kötve van.
• Az utazási irodában történt megrendelés esetén az utas a megrendelést utazási szerződés (amely a jelen szerződési 

feltételek elválaszthatatlan részét képezi) aláírásával teszi meg.
• Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazási szerződést mindkét fél aláírja. Az utazási szerződés 

hatályba lépéséhez szükséges továbbá, hogy az utas az utazási díjat, illetve az AMAZON TRAVEL Kft. által meghatározott 
előleget megfizesse.

2.   Az utazási szerződés részletes szabályai
• Az AMAZON TRAVEL Kft. kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: 

szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, 
vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

• A programkiadványokban, illetve a honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív 
szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az 
utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására utazási irodánk – közreműködője útján – csak akkor 
köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak, és az utazás helyszínén az 
utas a megrendelést a jelen szerződés szabályai szerint megteszi.

• Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az 
irányadók.

• Az AMAZON TRAVEL Kft. kifejezetten felhívja az utas figyelmét arra, hogy a repülőjegy megvásárlásával az utas a 
légitársasággal kerül szerződéses jogviszonyba, így a légi fuvarozás során felmerült követeléseit/kötelezettségeit az adott 
légitársasággal szemben érvényesítheti.

• Az AMAZON TRAVEL Kft. közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. 
évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi 
egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.

• E szabályokról az utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő 
elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság 
módosulhat. Utazási irodánk a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

• Ha az utazási csomag összeállítása esetén menetrendszerinti repülőjárattal történik a légiközlekedés, és/vagy ha az 
utas a szerződéskötést követően érvényes, a légitársaságtól visszaigazolt repülőjeggyel rendelkezik, továbbá visszaigazolt 
szállásfoglalással, akkor a szolgáltatást nyújtó adott légitársaság és/vagy légitársaságok és/vagy a szálláshely mindenkori 
lemondási  szabályzata érvényes.

• A repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú  rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, 
ennek  visszatérítését az utas az utazási irodától nem követelheti.

• A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomagszállítási szabályok, légi utazási szerződés) az utas köteles önállóan 
is tájékozódni.

3.   Fizetési feltételek
• Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön 

felszámításra kerülő díjakból tevődik össze.
• Az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg az utas köteles a teljes részvételi díj 40%-ának megfizetésére. Ezen 

összegből a felek 10%–ot foglalónak, a fennmaradó 30%-ot előlegnek tekintik.
• A foglalóként befizetett összeget a felek az utazás megkezdését megelőző 45. napig tekintik foglalónak, ezen időpontot 

követően az elállás jelen szerződési feltételek 6. pontjában foglalt jogkövetkezményei alkalmazandóak (bánatpénz). 
• Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől 

az utazás megkezdését megelőző 45. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését 
megelőző 45 nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott 
foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

• Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben,  
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eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása 
esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal – köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

4.   Fizetési módok
Amennyiben az utazási szerződésben Euro-ban meghatározott részvételi díj és egyéb díjak szerepelnek, az AMAZON TRAVEL 
Kft. az átszámítást a Raiffeisen Bank mindenkori aktuális valuta eladási árfolyamán végzi. Az Euro-ban meghatározott 
díjakat azonban az utas nemcsak Euro-ban, hanem választása szerint forintban is kiegyenlítheti. Amennyiben az Euro-ban 
meghatározott díjat utazási irodánknak valamely okból (pl. szerződéstől történő elállás) vissza kell fizetnie az utas részére, 
akkor a visszafizetést irodánk Euro-ban teljesíti, akár Euro-ban, akár forintban történt a befizetés. Amennyiben az utas a 
befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró Euro összeg a Raiffeisen Bank a fizetés napján aktuális 
valuta eladási árfolyamán árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra.

5.   Számlázás
Az AMAZON TRAVEL Kft. vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követően számlát ad ki az utas nevére.
A számla az utazási irodában átvehető, vagy az utas külön kérésére postai úton megküldhető.

6.   Elállás (Lemondás)
Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási 
irodával. Az elállási nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy a címzett arról tudomást szerezzen. Elállásnak minősül 
az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását. Ilyen esetben az utazás megkezdésének 
az időpontja tekintendő elállási időpontnak. Az utas az utazást annak megkezdése előtt 60. napig díjmentesen mondhatja 
le – a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett.

6.1  Az utas elállás (lemondás) esetén az alábbi az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:
• amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatás nem tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 60-35. napig, 

amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatást tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 60-45. napig a részvételi díj 
10%-a

• amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatás nem tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 34-22. napig, 
amennyiben az utazás szálláshely szolgáltatást tartalmaz, úgy az utazás megkezdése előtt 44-22. napig a részvételi díj 
30%-a

• az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a részvételi díj 40 %-a
• az utazás megkezdése előtt 14-8. napig: a részvételi díj 60 %-a
• az utazás megkezdése előtt 7-3. napig: a részvételi díj 80 %-a
• az utazás megkezdése előtt 3. naptól vagy meg nem jelenés esetén: a részvételi díj 100 %-a.

6.2  Amennyiben az utazás repülős csomagtúrát, illetve bérautófoglalást is tartalmaz, úgy az utazás lemondása 
       esetén az utas ezen szolgáltatások vonatkozásában az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles:

• az utazás megkezdése előtt 35. napig: a szolgáltatás díjának 10%-a
• az utazás megkezdése előtt 34-29. napig: a szolgáltatás díjának 50 %-a
• az utazás megkezdése előtt 29-22. napig: a szolgáltatás díjának 55%-a
• az utazás megkezdése előtt 21-15. napig: a szolgáltatás díjának 60%-a
• az utazás megkezdése előtt 14-7. napig: a szolgáltatás díjának 65%-a
• az utazás megkezdése előtt 6. naptól, vagy meg nem jelenés esetén: a szolgáltatás díjának 100%-a.

6.3  Az Amazon Travel Utazási Iroda által közvetített külföldi, vagy más utazásszervező által szervezett utazások, 
       utazási csomagok és szolgáltatások esetében a bánatpénz mértéke ettől eltérhet, amelyről az utazási iroda 
       pontos információt közöl az utazási szerződésben.

• A foglalóként befizetett összeg a bánatpénz összegébe beleszámít.
• Az utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási 

szerződéstől.
• Ha az utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas az eredetivel 

azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha ennek nyújtására az utazási irodának 
lehetősége van).

• A fentiekkel ellentétben ha az utazási iroda elállására általa nem befolyásolható (működési körén kívül eső), ésszerűen 
el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a 
túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem volt előre 
látható, vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező 
elállásáról az utast írásban tájékoztatták, akkor a kár megtérítésére nem köteles.

7.   Kártérítés
• Az AMAZON TRAVEL Kft. az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is felelős, ha 

szolgáltatás teljesítésében utazási vállalkozót (a továbbiakban: utazásközvetítő) vesz igénybe, kivéve ha a közreműködő 
felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI.28.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók.

• Az AMAZON TRAVEL Kft. az utas úti okmányainak esetleges érvénytelenségéből eredő károkért felelősséget nem vállal.
• Amennyiben az AMAZON TRAVEL Kft. más, utazási szolgáltatást értékesítő, utazást szervező, vagy utazást közvetítő utazási 

vállalkozó szolgáltatásai közvetítését végzi, úgy az utas szavatossági igényeit a közvetített szolgáltatás kötelezettjével 
szemben érvényesítheti.

• Felek megállapodnak, hogy a kártérítés mértéke a részvételi díj összegének kétszeresét nem haladhatja meg.
8.   Jogviták

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat kötelesek tárgyalásos úton, peren kívül rendezni. Ennek sikertelensége 
esetén a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.



Reméljük katalógusunk elnyerte tetszésüket és találtak kedvükre valót az ajánlatok 
között. További részletesebb esküvői csomagajánlatokkal és árakkal kapcsolatban 
keresse irodánkat, vagy látogasson el a  weboldalainkra, ahol az álomesküvőkön 

kívül számos más utazási ajánlat is megtalálható!

A katalógusban szereplő esküvői csomag árak szezononként változhatnak. 
Aktuális árakkal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban!
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