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Partnerszállodánk a soproni  SZIESZTA Hotel  és irodánk szervezésében,  ismét  
lehetőség nyílik   eljutni a  bécsi adventi vásárba.  Advent Bécsben és Sopronban – 
Karácsonyi hangulat a császárvárosban és itthon !

Érvényes:  2015.nov. 27 – dec. 20. között / hétvégéken, min 2 éj foglalással

Időpontok: 2015.11.27 – 29.,  12.04 – 06., 12.11- 13.,12.18 – 20.

Kedvezményes árajánlatunk, mely tartalmazza a szállást,  
a félpanziót és az autóbuszos kirándulást: 

Kétágyas Classic szobában: 9.010 Ft / fő / éjszaka
Kétágyas Standard szobában: 9.860 Ft / fő / éjszaka

Gyermekkedvezmény:

•	 0 - 4,99 éves korig szállás és félpanziós ellátás ingyenes, de a buszos kirándulásra 4.675 Ft-ot rá 

 kell fizetni

•	 5 - 13,99 éves korig a szállás és félpanziós ellátás árából 50% + kirándulás: 4.675 Ft

Az ár tartalma:  
•	 szállás büféreggelivel, és vacsorával (A vacsora italt nem tartalmaz. Típusa a házban tartózkodó  
 vendéglétszám függvénye: svédasztalos vagy háromfogásos vacsora.)
•	 A szálloda wellness szigetének használata (belső medence, pezsgőfürdő, finn szauna, gőzfürdő,  
 fitness terem)
•	 Szombaton buszos kirándulás Bécsbe, az Adventi vásár megtekintése a belvárosban,  
 vásárlás a Shopping City-ben.

KEdvES KluBTAGjAInK!                         
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Program:
•	 Érkezés után autóbuszos városnézés ( Belvedere, Ring és palotái, UNO City, parkolás a Hofburg  
 közelében). 
•	 Ezt követően séta Bécs belvárosában: Hofburg, Graben, Stefansdom, Kartner Str., majd  ellátogatunk  
 a Városháza előtti térre, ahol minden évben megrendezésre kerül a híres Christkindlmarkt.
•	 Ezután vásárlási lehetőség  a Shopping City Sudben, ahol szabadprogram keretében lehetőség  
 nyílik vásárlásra. 
•	 Hazainduláskor a kivilágított Ringen teszünk egy buszos sétát.
•	 Az ár tartalmazza: az utazást autóbusszal és az utas kisérést. 
•	 Nem tartalmazza a baleset és poggyászbiztosítást, amely a helyszinen  megköthető.

Az árak az IFA-t nem tartalmazzák.

Érdeklődéssel várjuk foglalásaikat! RSI TRAvEl CluB/1191 Budapest, Ady E.u.28.

      


