
A részvételi díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza: utazást busszal Budapestről a kikötőig Hamburgba és vissza, magyar nyelvű utaskísérő az út teljes idejére, 11 éjszaka szállást a hajón az adott 
2 ágyas kabinkategóriában, teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora, büfé a nap 20 órájában, italfogyasztás nélkül), korlátozott italfogyasztást a büféétterem nyitvatartási ideje alatt, a hajón található legtöbb 
fedélzeti létesítmény és közös utastér használatát, a közös rendezvényeket és szórakoztató programokat, a csomaghordást ki és beszálláskor. A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötői illetéket (kb. 
160 EUR (51.200 Ft)/fő), az alkoholtartalmú italok és az üdítőitalok egy részének fogyasztását, a helyszínen fizetendő kötelező borravalót: kb. 10 EUR/fő/éj, gyermek számára (12 éves korig) kb. 5 EUR/fő/éj, az 
esetleges vízumköltségeket, a személyes kiadásokat (telefon, minibár, orvosi ellátás stb.), a fakultatív kirándulásokat, a személyre szabott szolgáltatások díjait, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, 
útlemondási biztosítást. Gyerekár (2-11, 12-17 éves korig) 2 fizető felnőttel egy kabinban érvényes. Minimális indulási létszám: 40 fő. Árainkat Euróban garantáljuk. A fenti forint árak 1 EUR=320,00 Ft árfolyam 
esetén érvényesek. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Árfolyamakciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával 
kerül meghatározásra. Az útirány-változtatás jogát a hajótársaság fenntartja. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekről 
érdeklődjön a 06 1 248 58 48 telefonszámon! (N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.)
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Hamburgból MSC Meraviglia 11 éjszaka
Útvonal: Hamburg (DE) • Invergordon (GB) • Kirkwall 
(GB) • Greenock (GB) • Dublin (IE) • Cork (IE) • 
Southampton (GB) • Hamburg (DE)
INDULÁS: 2018.04.28. Budapestről.

Belső kabinban (Bella): 1039 EUR (kb. 332.480 Ft)/fő ártól
Ablakos kabinban (Bella): 1399 EUR (kb. 447.680 Ft)/fő ártól

Balkonos kabinban (Bella): 1779 EUR (kb. 569.280 Ft)/fő ártól
Fantastica kategória felár: 150 EUR (kb. 48.000 Ft)/fő

Gyerekár 2-11 éves korig: 349 EUR (kb. 111.680 Ft)/fő ártól
Gyerekár 12-17 éves korig: 429 EUR (kb. 137.280 Ft)/fő ártól

Skócia és Írország felfedezése a 
májusi hosszú hétvégén

BUSZ + HAJÓÚT MAGYAR NYELVŰ
UTASKÍSÉRŐVEL AZ ÚT TELJES IDEJÉRE!+


