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KEDVES HÁZASULANDÓ PÁR, 
NÁSZUTAS PÁR!

HASZNOS TUDNIVALÓK!

CÍMLAPFOTÓ PÁLYÁZAT!

NÁSZUTAZÁSI UTALVÁNY

Köszönjük bizalmukat, amellyel kiadvá nyun kat megtisztelik, s szívből reméljük, hogy
esküvőjüket követően életük egyik leg szebb, és mindenképpen legemlékezetesebb
utazására indulnak. 2000 óta évente kb. 100 esküvőt szervezünk külföldön. Ta pasz -
talatunk minden nászutaspár igé nyei nek teljesítésével egyre nő. Külföldi esküvő sz-
ervezésünk már minden részletre kiterjed: mint például az itthoni menyasszonyi
ruhával megegyező színű virág megrendelése az adott álomszigeten, esküvő egy
temperált légterű tengeralattjárón, maldív-szigeteki esküvőnél a fényviszonyok biz-
tosítása a megfelelő filmfelvételekhez, es küvő egy hőlégballonban... minden egy
helyen a Coral Tours-nál! Bízunk benne, hogy utazásuk során mindenhol érezni fogják
azt a megkülönböztetett figyelmet, ami a CORAL TOURS nászutasainak a szervezés
első lépésétől a hazaérkezésig biztosított! 

KELLEMES ÁLMODOZÁST, VIDÁM TERVEZGETÉST 
ÉS NAGYON SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

A kedvezmények, ajándékok igénybe vé te lé hez Önöknek a foglaláskor be kell mutatniuk
házassági anyakönyvi kivonatukat, melyen az esküvő dátuma az elutazás első éjszakáján
nem lehet 6 hónapnál régebbi. Ha Önök nászútjuk során szeretnék az IGEN-t kimondani,
tehát esküvőjüket tartani, vagy megerősíteni azt.... Jó helyen vannak! Úticéljainknál hi-
vatalos és nem hivatalos esküvők sorából válogathatnak... Ha Önök nem nászutasok,
de házassági évfordulójukat ünneplik utazásuk alatt… Ha Önök nem nászutasok, hanem
„csak” egy boldog pár…, és éppen a prospektusunk Nászutas ol da lain találták meg ál-
maik szállodáját vagy utazását, akkor kérjék "testre szabott" ajánlatunkat az irodánkban!

Ezúton is gratulálunk 2016-os címlapfotó pályázatunk nyerteseinek, 
NIKINEK és NORBINAK, akik kubai esküvős képükkel 

2017-es prospektusunk címplajára kerültek!  

Készítsék el 2017. december 1-jéig a Coral
Tours által külföldön szervezett eskü vőjükön a
legemlékezetesebb közös képeiket! Küldjék el
címünkre (Coral Tours, 1066, Budapest, Teréz
körút 42-44., naszut@coraltours.hu -ra), mellyel
akár a "Nászutak 2018" prospektusunk CÍM-
LAP-jára kerülhetnek és meglepetés ajándék
(részletek az irodában) várja Önöket!

Képeik (nagy felbontású) beküldési határideje:
2017. december 01.
Minden kedves Nászutasunkat telefonon és
postán értesítjük, legkésőbb 2018. január 11-ig.

Addig is tekintsék meg az eddig elkészült
nászutas képeinket!! (prospektusunk ol dalain,
ill. irodánkban)

MENYASSZONYTÁNC, NÁSZAJÁNDÉKLISTA
HELYETT RAGYOGÓ NÁSZAJÁNDÉK 
A CORAL NÁSZUTAZÁSI UTALVÁNY!

õ extra hosszú lejárat (a vásárlást követő december 31.)
õ bármely utazási iroda által szervezett utazásra, 

akciós utazásra is felhasználható 

õ emlékezetes nászajándék, erre biztosan emlékezni fog az ifjú pár 

Ha egzotikus esküvő, nászút, akkor Coral Tours!
Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál!

Az Egyenlítő menti országokban 12 órás nappalokra számíthatunk, azaz viszonylag
korán sötétedik! Természetes, hogy apály idején a víz több száz métert is visszahúzód-
hat a parttól, így ilyenkor csak a medence alkalmas fürdésre. Korallszigeteken (pl.
Maldív-szigetek, Mauritius) az óceánban való fürdéshez a letört korallok miatt ajánlott
a fürdőcipő viselete.
Egyes szigetek védelme érdekében (pl. Mal dív-szigetek) mesterséges gáta kat kellett
építeni, melyek esetenként korlátoz hat ják a szobához legközelebb eső parton való für -
dést. A katalógusunkban szereplő úticélok ét ke zési  és higiéniás szokásai eltérőek
lehetnek a hazánkban megszokottaktól. Erről bő vebb információt az adott országnál
ol vashat. Általánosságban elmondható, hogy a csapvíz fogyasztása nem ajánlott!
Útlevelét legyen kedves ellenőrizni utazás előtt 40-45 nappal! A legtöbb országba
csak akkor lehet belépni, ha útlevele a hazaér ke zés napjától számított 6 hónapig még
érvényes! Irodánk a megfelelő dokumentumok hiánya miatt meghiúsult utazásokért
fele lős sé get nem vállal. A katalógusban szereplő kezdő árak a ka ta lógus készítésének
időpontjában (2016. december) rendelkezésre álló adatok alap ján kerülnek meg -
adásra, a mindenkori leg kedvezőbb árak figyelembevételével! Mivel "párra szabott"
ajánlataink vannak, így min den esetben konkrét árajánlatot ké  szí tünk. A kedvcsináló
katalógusunkban sze rep lő ajánlatok nem minő sülnek teljes körű árajánlatnak. Összeál-
lításaink kizárólag az Ön úti cél vá lasz tását hivatott segíteni, iro dánk a velük kapcsolat-
ban felmerült min den nemű felelősséget elhárítja. Irodánk a mindenkori helyek
függ vé nyé ben igyekszik megtalálni az Ön utazá sá hoz legelőnyösebb (ár, szolgáltatás,
csat   la  ko zá sok, stb.) légitársaságot, és arra foglalást készíteni. A repülőjegyek ára sze-
zontól, lé gitársaságtól, a repülés napjától, a járat te lítettségétől és számos további
paramétertől függ, tehát nem kizárólag a szolgáltatások minőségétől és mennyi sé -
gétől. A légitársaságok azonos szolgálta tá sért különböző ár kategóriákat állapítanak
meg, így elő for dul hat, hogy két utas, akik teljesen azonos szolgáltatásokat vesznek
igénybe, mégis teljesen eltérő árat fizetnek a jegyért, pl. több hónappal indulás előtt
történő foglalás esetén általában   jelentősen ked vezőbben vásárolhatók meg a re -
pü lő je gyek. 
A szálláskategóriák mindig az adott ország előírásainak felelnek meg, melyeket azon-
ban egyes esetekben irodánk tapasztalata szerint korrigált. Ezért előfordulhat, hogy
közel azonos kategóriájú szállodák minő sé ge a valóságban eltér. Irodánk fenntartja 
a jogot, hogy kategórián belül szállodát cse réljen. Szállodai szolgáltatások: katalógu-
sainkban a szállodák szolgáltatásainál (pl. felszereltség, étkezések, lehetőségek) 
a nyom dába kerülés idő pont jában rendelkezésünkre álló adatokat szerepeltetjük. Ettől
- előzetes értesítés nélkül - a szálloda saját hatáskörében eltérhet, egyes szolgáltatások

Címünk: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.  Tel.: (1)  412 1212 Fax: (1) 412 1010
e-mail: coral@coraltours.hu, weboldalaink: www.coraltours.hu, www.naszut.hu, www.eskuvokulfoldon.hu 

Bank: CIB 11100104-13710091-01000003 Eng. szám: U-000733  Felelősségbiztosító: Vagyoni Biztosíték: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
A Coral Tours Utazási Iroda a Magyar Utazási Irodák Szövetségének tagja.

nyúj tását szü   ne teltetheti, megszüntetheti, megváltoztat hatja, épületeit, épü letrészeit,
szobáit, helyi ségeit tetszőleges időpontban felújít hat ja, karban tarthatja. Irodánk min-
dent megtesz, hogy a közölt (tájékoztató jellegű) adatok helyesek legyenek, a fen tiek -
hez kapcsolódó kellemetlenségekért irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli.
A feltüntetett árakat és nászutas aján dé kokat a szállodák előzetes értékesítés nél kül
megváltoztathatják / visszavonhatják, így azokért felelősséget nem vállalunk, azokkal
kapcsolatos rek lamációt nem tu dunk elfogadni.
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ESKÜVŐ  OLASZORSZÁGBAN

4 W W W . C O R A L T O U R S . H U  *  W W W . N A S Z U T . H U

ESKÜVŐ SZICÍLIÁBAN
Taormina és a Görög Színház, egy pazar Gótikus Palota vagy a buja Nyilvános Kert egy a számtalan helyszín közül

VIDÉKI ROMANTIKA

Firenze, Pisa vagy egy hamisítatlan 
Toszkán bírtok?

Itália a napsütés, a tenger, az érzékek kavalkádja! A hihetetlenül változatos táj és kultúra egyvelege! Hol máshol érezhetjük ennyire otthon
magunkat és mégis az álomesküvő színterén. Csak néhány lehetőség a végtelenből:

ESKÜVŐ OLASZORSZÁGBAN
AZ ESKÜVŐI ALAPCSOMAG ÁRA 450.000,- FT/PÁR ÁRTÓL 

Az esküvői csomag tartalma (helyszíntől/dátumtól függően):  
õ esküvő szervezés a helyszínen õ személyes esküvői koordinátor, végig az ott tartózkodás alatt  õ a házassági anyakönyvi kivonat beszerzése, az összes esküvőhöz szükséges 

dokumentum összeállítása õ igazolás az területi Városházától  õ esküvői engedély díjai  õ ceremónia helyszín lefoglalása és bérlési díja  
õ menyasszonyi csokor + gomblyuk dísz a férjnek õ tolmács (amennyiben szükséges)

Az extrákról (zene, fotós, étterem, díszítés, stb.) illetve a szálláslehetőségekről érdeklődjön irodánkban.

ÚJD
ON
SÁ
G!
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VIDÉKI ROMANTIKA

Firenze, Pisa vagy egy hamisítatlan 
Toszkán bírtok?

ESKÜVŐ TOSZKÁNÁBAN
Firenze, Pisa vagy egy hamisítatlan Toszkán bírtok?

VIDÉKI ROMANTIKA

Firenze, Pisa vagy egy hamisítatlan 
Toszkán bírtok?

ESKÜVŐ VELENCÉBEN
A Canal Grandén egy szállodában, Gondolázás közben vagy a csodás Palazzo Cavalliban?

W W W . E S K U V O K U L F O L D O N . H U

ESKÜVŐ  RÓMÁBAN
Lehet maga az Örök Város a díszlet, vagy egy középkori városka Róma határán…



6

7 éjszaka/pár már 610 000 Ft-tól  
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek 

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MADEIRÁN

õ Az örök tavasz szigete, egész éves
úticél

õ A természet-, virág- és kirándulás-
kedvelők mekkája

õ A régi római víziutak (levada) men-
tén kiépített gyalog ösvényeken
meg annyi változatos, szebbnél
szebb kirándulás tehető

õ Jó színvonalú szállodák, kellemes ki-
szolgálás, vendégszerető, mediterrán
hangulatú személyzet, ba    rát ságos
szigetlakók

õ A szigetre a különleges gyümölcsök
széles választéka mellett, két leg-
meghatározóbb jellemzője az avi-
nált borból utólagos hőkezeléssel
előállított madeira bor, a másik a
barnamártásból madeira bor hoz -
záforra lá sával előállított madeira
mártás.

W W W . C O R A L T O U R S . H U  *  W W W . N A S Z U T . H U

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:  

õ útlevek másolatai õ születési anyakönyvi kivonatok portugál nyelvű hiteles fordítása, melyet Budapesten a Portugál 
Nagykövetségen is hitelesíttetni kell õ elváltak esetén válási végzés portugál nyelvű hiteles fordítása, névváltoztatás esetén névváltoztatást 
igazoló okirat portugál nyelvű hiteles fordítása, hitelesítés a Portugál Nagykövetségen õ családi állapot igazolás portugál nyelvű hiteles fordí-
tása, melyet Budapesten a Portugál Nagykövetségen hitelesíttetni kell õ külföldön eljáró partner meghatalmazása portugál nyelven, hitelesítve
a Portugál Nagykövetségen õValamennyi okiratot legkésőbb az esküvő előtt 3 hónappal le kell adni a Coral Tours irodájában!

FUNCHAL Hotel Porto Mare ****
A "Lido" tengervizes úszómedence felett fekszik, csak a parti sétány választja el a sziklás tengerparttól.
Funchal központja kb. 2,5 km-re található, ahova az ingyenes hotelbusszal (naponta, az igények függ-
vényében) lehet eljutni. Bevásárlóközpont és éttermek a közelben. A vendégek rendelkezésére áll 198
szoba 6 emeleten. 

Hivatalos esküvő a Hotel Porto Mareban: 670 000 Ft/pár 
Az esküvői csomag tartalma: hivatali költségek, transzfer szolgáltatás a bíróságra és a helyi jegyzői
hiva talba az eskütételre és az esküvő napján a dokumentumok aláírására, asszisztencia, esküvő az

erre a célra kialakított, feldíszített esküvői pavilonban a szálloda kertjében, egy üveg pezsgő

7 éjszaka / pár már 660 000 Ft-tól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek 

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

FUNCHAL Hotel Royal Savoy *****
A Funchal-öböl trópusi kertjeiben található szálloda 2 fűtött, lagúna stílusú medencével és saját stranddal
várja a vendégeket. A hotel az egzotikusan díszített belső tereket kortárs építészeti stílussal ötvözi. A
vendégek a hatalmas, óceánparti napozónál lazíthatnak, vagy pihentető sétával fedezhetik fel a város
központját. A szálloda fürdője ideális helyszínt biztosít a pihentető masszázsokhoz, a törökfürdő és a
fedett medence pedig remek felüdülést nyújt.

Hivatalos esküvő a Hotel Royal Savoyban: 550 000 Ft/pár
Az esküvői csomag tartalma: hivatalos költségek, helyszíni ügyintézés, feldíszített esküvői asztal 
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT CIPRUSON

õ Aphrodité szülőhelye, ahol csodála-

tos, mélykék tengeröblöket talál,

gyönyörű homokos standokkal

õA mediterrán térség valamennyi szi-

gete közül itt a legtöbb a napfényes

órák száma

õ A történelem- és régészet kedvelői

sem unatkoznak, látnivalók sora

várja az érdeklődőket

õ Annyi az ínycsiklandó helyi étel,

hogy 10 nap alatt sem tudja végig-

kóstolni azokat!

õ A legtöbb ember ismeri már a mo-

ussaka nevét, mely Ciprus egyik

legjellemzőbb étele. 

KLASSZIKUS ESKÜVŐI CSOMAG: 290 000,- FT / PÁR
mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

õ Esküvői szertartás a városházán õ esküvő hivatalos költségei (anyakönyvi hivatal regisztráció,
házassági anyakönyvi kivonat, apostille pecsét, tanúk) õ esküvőszervező személyes szolgálatai
(városházi regisztráció lebonyolítása, szertartás levezetése, tolmácsolás) õ transzfer feldíszített 

autóval a szállodából (Ayia Napa szállás esetén) a Városházára és vissza õ menyasszonyi csokor
(12 szál rózsa v. hasonló) õ vőlegénynek gomblyukdísz õ 1 üveg pezsgő a koccintáshoz

TENGERPART CSOMAG: 359 000,- FT / PÁR
õ Esküvői szertartás Ayia Napán, a kikötőben erre a célra kialakított hangulatos esküvői 

pavilonban õ Klasszikus csomag valamennyi szolgáltatása
Fotócsomagok (extra foglalható) 

Fotózás 3 külső helyszínnel együtt: 98 000 Ft / pár. Helyi esküvőszervező fotóz kb 7-800 képet, azok-
ból 25 db-ot retusál, valamennyi fotót DVD-n kapja meg a pár

Professzionális fotózás: 110 000 Ft / pár. Kb. 300 kép készül, ezek közül lehet kiválasztani 
25 db-ot, amelyet retusálás után albumba rendezve kapja meg a pár, a többi kép is 

megvásárolhatók papírkép formájában, 2,50 /kép áron, vagy CD-n, 60 -ért
Videó a szertartásról: 70 000 Ft / pár

Szükséges dokumentumok: 1.) Útlevelek másolata 2.) Új típusú születési anyakönyvi kivonatok (3
nyelvű) 3./a) Első házasság esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala által kiállított családi állapot igazolás /kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból
3./b) Elváltak esetén válási anyakönyvi kivonat, özvegyek esetén halotti bizonyítvány, örökbefoga-

dottak esetén az örökbefogadás igazolása, névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat
3./a vagy 3/b dokumentumokat hiteles fordítással angol vagy görög nyelvre fordíttatni és Apostille

tanúsítvány által felülhitelesíttetni kell.*

A 143 szobás, 3 csillagos szálloda akár 4 csillagos szolgáltatásokkal Ciprus legszebb
tengerpartjainak egyikén, Ayia Napa településen, a strandtól kb. 300 méterre, Ayia
Napa központjától pedig kb. 1 km-re fekszik. A szálloda kiváló elhelyezkedése miatt
csodálatos kilátást biztosít a településre és a tengerre egyaránt. 
Felszereltség, szolgáltatások: szabadtéri étterem, fedett étkező, koktélbár / kávézó,
belső medence, fitnesz terem, játszótér, parkolás, recepciónál ingyenes WiFi, tenisz-
pályák világítással, animáció: aerobik, versenyek, karaoke, diszkó, hetente ciprusi
tradicionális zenés est.

AYIA NAPA  
Bella Napa Hotel***

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
14o 16o 18o 23o 29o 33o 33o 36o 32o 28o 21o 17o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

6 7 8 9 11 12 12 12 10 9 7 6

7 éjszaka/pár már 340 000 Ft-tól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás és félpanziós ellátás, transzferek

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Csilla és Emil



HIVATALOS EGYHÁZI ÉS POLGÁRI ESKÜVŐ BALIN
ASTON BALI SZÁLLODÁBAN 696 600 FT/PÁR

GRAND MIRAGE SZÁLLODÁBAN 818 000 FT/PÁR
Ahhoz, hogy Indonéziában (így Bali szigetén is) valaki hivatalosan házasságot kössön, 

mind az egyházi, mind a polgári szertartásnak meg kell történnie. 
Nem lehet törvényes esküvőt lebonyolítani csak a polgári esküvő megtartásával.

Az esküvői csomag tartalma:  
õ hivatalos ügyintézés a helyszínen (egyházi és polgári részhez egyaránt) õ egyeztetés 

a jegyespár és az esküvőszervező között õ asszisztencia õ egyházi képviselet (pap, pásztor stb.)
és egyházi házasságlevél õ polgári képviselet (anyakönyvvezető) és polgári házasságlevél 
õ virágeső, feldíszített helyszín õ balinéz kosztümbe öltözött koszorúslányok 
õ friss trópusi virágokból készült menyasszonyi csokor és kitűző a vőlegénynek 
õ egy- egy pohár ital a párnak õ 36 fotó, CD Rom, exkluzív kivitelű fotóalbum  

Az árak nem tartalmazzák: magyar konzulátusi díj (kb 185 USD)

Szükséges dokumentumok:
õ útlevelek fénymásolata õ új típusú születési anyakönyvi kivonatok

õ „családi állapot igazolás” a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalától. A családi állapot igazolást: 1) indonéz nyelvre kell fordíttatni hiteles, OFFI fordítással, 2)

hitelesíttetni a Külügyminisztériumban 3) hitelesíttetni az Indonéz Nagykövetségen. 
A fenti iratokat kell szkennelve elküldeni nekünk. Az iratok érvényessége 6 hónap, tehát az esküvő
időpontjának ezen belül kell lennie  (elváltak ill. özvegyek egyéb dokumentumok is szükségesek,

részletek a Coral Tours irodájában) õ 8 db 6 X 4 cm-es közös igazolványkép a jegyespárról

Valamennyi okiratot legkésőbb az esküvő előtt 2 hónappal le kell adni a Coral Tours irodájában!

960 000 Ft / 12 éj / pár ártól  
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 12 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek és 5 kirándulás 

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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A Nusa Dua bejáratát jelző északi kaputól 2 km-re, a Tanjung Benoa partszakaszon
épült, gyönyörű szálloda közvetlenül a tengerparton. Medencéjének különlegessége
a közepén található romantikus sziklakialakítás. Kellemes hangulatát a csodálatos
balinéz fafaragások, és belső építészeti elemek biztosítják. A szobák hangulatos,
balinéz elemekkel díszítettek, óceán felé vagy az ápolt trópusi kertre néznek, er-
kélyesek. www.astonbali.com

TANJUNG BENOA  
Aston Bali ****

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT BALIN

õ Kulturálisan a legtöbbet nyújtó tró-
pusi üdülés (a hit és mítoszok áthat-
ják a mindennapokat, törzsi eredetű,
hipnotikus táncelőadások, több,
mint 20.000 temp -lom és szentély,
állandó felvonulások, ünnepségek...)

õ Természeti látnivalók széles tárháza (vul-
kántúrák, tera szos rizsföldek, teaültetvé-
nyek, madár- és hüllőparkok...)

õ Különlegesen szép kézműves termé-
kek és egyéb helyi jellegzetességek

õ Egész évben magyar nyelvű asszisz-
tencia (kirándulásokon 8 főtől ma-
gyar idegenvezetés)

õA helyszínen alacsony árak (étkezés,
szórakozás, közlekedés)

õ Indonéziai konyha ételkülönlegessé-
geit gyakran kínálják forró öntetek-
kel, chilivel és más csípős szószokkal

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
29o 30o 30o 32o 33o 31o 31o 31o 31o 31o 31o 30o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

6 6 7 8 9 10 10 10 9 9 7 7
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT BALIN

960 000 Ft / 12 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 12 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek és 5 kirándulás 

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

TANJUNG BENOA  
Grand Mirage *****

Mindössze 20 percre a reptértől, Nusa Dua Beach Tanjung Benoa
részén épült közvetlen a tengerparton. Káprázatos látványként
emelkedik a tenger felé ez a kifinomultan ízléses és kényelmes szál-
loda. A szobák berendezésükben, hangulatukban tökéletesek egy
aktív nap utáni kényelmes pihenésre, relaxálásra. 
www.grandmirage.com

NUSA DUA
The Westin Resort *****

Hatalmas trópusi kertben épült ez a minden igényt kielégítő luxus szál-
loda. 355 szobás komplexum közvetlenül a tengerparton található. 
A szálloda közelében számtalan étterem és üzlet várja a vendégeket.
A szobák balinéz stílusban berendezettek. 
www.starwoodhotels.com/westin/bali

PARTSZAKASZOK: Kuta a legfelkapottabb part, talán mert ez a legrégebben üdülőhellyé kiépített partszakasz. Kuta városában többezer üzlet, étterem, szórakozási lehetőség van. A
tengerpart fürdéshez a nyilvános tengerpartokon nem mindig elég tiszta, sok az árus, nagy a nyüzsgés. Mindennek ellenére ajánlunk itt szállodákat, mert azok kellemes méretű és környezetű
úszómedencékkel rendelkeznek és a 10-20 percre található más partszakaszokon kellemes kikapcsolódásra nyílik mód. A közvetlen tengerparti szállodák annyira kisajátítják és (általában)
tisztítják is az előttük fekvő szakaszokat, hogy azok már-már magánstrandnak érződnek, tiszták és kellemesek. Fentiektől délre, a sziget “nyakán” helyezkedik el Nusa Dua félsziget, melynek
északi része Tanjung Benoa. Itt is sok a kitűnő szálloda! Kuta bevásárló központ jaihoz több szálloda naponta többször saját (ingyenes) buszjáratot indít. A parti részt itt a szállodák
sajátjukként kezelik, így takarítják is. A Tanjung Benoa félszigettől délre található Bali szigetének legelegánsabb része, Nusa Dua. A szigetnek eme félszigete szinte önálló életet él - oázis
a sűrűn lakott Indonéziában. Tágas parkok, rendezett utak, szép, saját partszakaszok, elegancia jellemzi. Igazi földi paradicsom viszonylag távol a mindennapi forgatagtól. 

1 400 000 Ft / 12 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 12 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek és 5 kirándulás 

Külön fizetendő: biztosítások. A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

W W W . E S K U V O K U L F O L D O N . H U

Kitti és Dani



15 napos luxus üdülés Balin: Royal Pita Maha 3 éj + Conrad Bali 9 éj: 1 836 000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalma: repülőjegy, repülőtéri illeték, 3 éj szállás Ubud + 9 éj Nusa Dua szállás reggelis ellátással standard szobákban, repülőtéri 

transzferek és transzfer a szállások között, 2 egész napos és egy félnapos kirándulás, ajándék bor vagy 90 perces masszázs

A Conrad Bali fényűző tengerparti szálloda közvetlenül a homokos tengerparton
található kb. 5 perces autóútra a üzletektől és éttermektől, kb. 10 km-re Kuta vá-
rosától és a nemzetközi repülőtértől. Csodálatos trópusi kerttel, hatalmas szabadtéri
medencével, közös részeken ingyenes Wi-Fivel, Spa központtal, több különleges
étteremmel, bárral várja igényes vendégeit. www.conradbali.com

HIVATALOS EGYHÁZI ÉS POLGÁRI ESKÜVŐ BALIN:
ROYAL PITA MAHA SZÁLLODÁBAN: 780 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:
õ hivatalos ügyintézés a helyszínen (egyházi és polgári részhez egyaránt) 

õ egyeztetés a jegyespár és az esküvőszervező között õ asszisztencia õ egyházi képviselet
(pap, pásztor stb.) és egyházi házasságlevél õ polgári képviselet (anyakönyvvezető) és polgári 
házasságlevél õ virágeső, feldíszített helyszín õ balinéz kosztümbe öltözött koszorúslányok
õ friss trópusi virágokból készült menyasszonyi csokor és kitűző a vőlegénynek

õ Asszisztencia az esküvő folyamán: az esküvőszervező részt vesz az esketésen, és segíti 
a jegyespárt. õ Helyszín kölcsönzési díja és dekoráció, welcome-board , jegygyűrű-párna, 
menyasszonyi csokor, virágeső (trópusi virágszirmokkal szórják be a házaspárt az esküvői 

szertartás befejeztével), esküvői torta 
õ Koszorúslányok: 2 balinéz ruhába öltözött kislány kíséri a jegyespárt az esküvő folyamán.
õ Fényképek + fotóalbum: Digitális fényképezőgéppel készített fényképek (kb. 120 db) CD-lemezre

írva, 40 db fénykép előhíva (10x15-ös méretben), fotóalbumba helyezve.  
õ egy- egy pohár ital a párnak õ 36 fotó, CD Rom, exkluzív kivitelű fotóalbum

Az árak nem tartalmazzák: magyar konzulátusi díj (185 USD)

Szükséges dokumentumok:
õ útlevelek fénymásolata õ új típusú születési anyakönyvi kivonatok

õ „családi állapot igazolás” a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalától. A családi állapot igazolást: 1) indonéz nyelvre kell fordíttatni hiteles, OFFI fordítással, 

2) hitelesíttetni a Külügyminisztériumban 3) hitelesíttetni az Indonéz Nagykövetségen. 
A fenti iratokat kell szkennelve elküldeni nekünk. Az iratok érvényessége 6 hónap, tehát az esküvő
időpontjának ezen belül kell lennie  (elváltak ill. özvegyek egyéb dokumentumok is szükségesek,

részletek a Coral Tours irodájában) õ 8 db 6 X 4 cm-es közös igazolványkép a jegyespárról

Valamennyi okiratot legkésőbb az esküvő előtt 2 hónappal le kell adni a Coral Tours irodájában!

NUSA DUA  
Conrad Bali ****+

A The Royal Pita Maha luxusszálloda 18 hektárnyi, csodálatos vegetációban, az
Ayung-folyó mentén fekszik. Jellegzetes balinéz stílusban épült villái az ősi Bali
hangulatát idézik, miközben 21. századi luxuskényeztetést nyújtanak a vendégek-
nek. www.theroyalpitamaha.com

UBUD  
Royal Pita Maha *****+

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT BALIN

Ubud Bali művészvároskája, a sziget szívében található, csodálatos

rizsteraszok és buja trópusi vegetáció veszi körül a települést. Ubud

fő utcáján végig üzletek, éttermek, kézműves boltok várják a láto-

gatókat, híres az itteni kézművespiac is, de itt található az ún. ma-

jomerdő is. Ubud szállás foglalható külön vagy tengerparti

pihenéssel együtt.

W W W . C O R A L T O U R S . H U  *  W W W . N A S Z U T . H U10

Reni és Robi





1 240 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás és reggelis ellátás, transzferek

Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

W W W . C O R A L T O U R S . H U  *  W W W . N A S Z U T . H U12

Idilli elhelyezkedésű luxus szálloda Langkawi északnyugati részén az esőerdőben,
közvetlenül a gyönyörű fehérhomokos parton. A repülőtértől kb. 1 órás autóútra
található. a "The Leading hotels of the world" tagja. A 112 szoba mindegyike a
gyönyörű trópusi tájra néz, a deluxe szobákban nappali, fürdőszoba, fürdőkád és
zuhanyzó, valamint hatalmas erkély található.
www.ghmhotels.com

ESKÜVŐ MALÁJZIÁN: 670 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:
õ kétszer transzfer a Polármesteri Hivatalba (Kuah város) õ hivatalos polgári ceremónia 

a Polgármesteri Hivatalban õ nyugati típusú ünnepi ceremónia a hotelben õ trópusi virágokból
dekoráció a ceremónia alatt és a vacsoránál õ menyasszonyi csokor és kitűző a vőlegénynek
õ manikűr és a pedikűr a menyasszonynak õ spa kezelés a párnak õ 80 db fotó 

kinyomtatva albumban és CD-n õ romantikus tengerparti vacsora
õ esküvői torta, 1 üveg pezsgő õ virágokkal feldíszített szoba

A helyszínen fizetendő: kb. 140 MYR (kb. 9 000 Ft)

Szükséges dokumentumok:
õ útlevél másolata õ új típusú születési anyakönyvi kivonat másolata õ kitöltött jelentkezési

lap õ 2 db színes igazolványkép (32 mm X 38 mm) mindkét személyről 
õ hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol nyelvű hivatalos fordítása, melyet előbb 

a Külügyminisztériumban majd a magyarországi Malajziai Nagykövetségen hitelesíttetni kell elváltak ese-
tén válási végzés / okirat hiteles angol nyelvű hiteles fordítása névváltozás esetén névváltozást iga-

zoló okirat angol nyelvű hiteles fordítása

Valamennyi okiratot legkésőbb az esküvő előtt 2 hónappal le kell adni a Coral Tours irodájában! A házasulandó feleknek min. 
7 éjszakát el kell tölteniük Langkawin a hivatalos papírok elintézése miatt. A hivatalos ceremónia a Polgármesteri Hivatalban zajlik.

Egyházi esküvő szervezésére nincs mód.

JALAN TELUK DATAI  
The Datai Langkawi *****

õ Ázsia olvasztótégelye

õ Kulináris élvezetek mekkája! Itt vé-

gigkostolhatja az ázsiai különleges-

ségek, jellegzetességek teljes

választékát, no persze ha elég soká

marad…

õ Teaültetvények, fűszerkertek, szokat-

lan vegetáció, buja növényzet

õ Hófehér partok, türkiz tengeröblök,

dzsungelek, rizsteraszok…

õ Langkawi: üdezöld hegyek, trópusi

dzsungelek, látványos rizsföldek, tür-

kiz óceán, fehér homokos partok,

tengeri természetvédelmi területek,

álomstrandok, érintetlen természet

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT 
MALÁJZIÁBAN

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
33o 33o 34o 33o 33o 33o 33o 33o 33o 32o 32o 32o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

6 8 7 8 8 8 8 8 8 7 6 6



868 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalma: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás félpanziós ellátással, transzferek

Külön fizetendő: vízum, biztosításokA részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

A 96 szobás szálloda Kalutara tengerpartján található, 37 km-re délre a fő-
várostól, Colombotól (kb 2 órás transzferidő a repülőtérről).
A szálloda felszereltsége: trópusi kert, szabadtéri medence medencebárral,
fitnesz, squash- és teniszpályák, pezsgőfürdő, szauna, a közös helyiségekben
ingyenes Wi-Fi. Az óceánra és a kertre csodálatos kilátást nyújtó főétteremben
svédasztalos reggelit szolgálnak fel, további étterem, kávézó,  medencebár
is található, ahol frissítő koktélok állnak rendelkezésre.
www.aitkenspencehotels.com/thesands

KALUTARA The Sands 
by Aitken Spence Hotel ****
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HIVATALOS ESKÜVŐ SRI LANKÁN: 205 000 FT / PÁR
Az esküvő hivatalos, a kapott házassági anyakönyvi kivonatokat 

Magyarországon hitelesíttetni lehet.

Az esküvői csomag tartalmazza:
õ angol és sinhala nyelvű házassági tanúsítvány õ menyasszonyi csokor és vőlegény kitűzője

trópusi virágokból õ feldíszített helyszín, olajlámpás õ kétemeletes esküvői torta
õ pezsgő õ gyertyafényes vacsora õ 50 fotó CD-n õ gyümölcskosár bekészítés

õ feldíszített nászutas szoba

Szükséges dokumentumok
õ útlevelek másolata õ új típusú születési anyakönyvi kivonat (3 nyelvű)

õ kitöltött jelentkezési lap õ családi állapot igazolás hiteles angol nyelvű fordítással
õ elváltak esetén válási anyakönyvi kivonat, özvegyek esetén halotti anyakönyvi kivonat hiteles

fordítása, névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat hiteles fordítása

Az esküvőt megelőzően 4 nappal Sri Lankán kell tartózkodni. 
Esküvőt hétfőtől vasárnapig szerveznek (kivéve ünnepnapok). 

Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt 
a Coral Tours irodájában le kell adni!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT SRÍ LANKÁN

õ Mini Indiának és a fény szigetének
is szokták nevezni gazdag kultúrája

és öröksége miatt (Buddha-szobrok,

többszáz lépcső vel megközelíthető

templomok, sárga csuhás szerzete-

sek)

õ Apró sziget kontinensnyi válto za tos -
sággal (háborítatlan dzsun gel, káp -

rázatos hegyvidék, Drá ga kőbányák,

teák, fű sze rek kavalkádja, homokos,

pálmafás tengerpartok)

õ Ha kulturális körutazása után hófe-
hér partokra vágyik, ideális lehet a

közeli és idilli Maldív-szigetek vala -

melyike

õ A SriLankan légitársaság repülő je -
gyével való utazás esetén Sri Lanka

- Maldív szigetek oda-vissza ingyen!

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
31o 31o 32o 32o 31o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o
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õ Végtelen parányi szigetből álló állam, az Indiai-óceán gyöngyszemei
õ Háborítatlan nyugalom, végtelen panoráma, szikrázóan fehér homokos partok, türkiz óceán, trópusi növényzet...
õ Hidroplános transzfer az atollok fölött a reptér és a szálloda között – garantáltan életre szóló élmény!
õ A levegő egész évben 30°C körüli, állandó gyenge szellővel, időnként trópusi záporral
õ Az egyedülálló szigetvilágban egy szigeten egyetlen szálloda helyezkedik el, melyek maximálisan kiszolgálják a természet 

közelségét luxussal kombinálni vágyó látogatókat – tökéletes kikapcsolódás távol a világ zajától! (pl. Meeru)
õ Az aktívabb üdülést keresőknek a szolgáltatások széles skáláját kínáló szálloda-szigeteket ajánlunk (pl. Sun Island)
õ A távoli, egzotikus úticélok közül ide a legalacsonyabb a repülőjegyár
õ Sokszor európai szakácsok gondoskodnak a vendégekről. Így az európai ízvilág a jellemző, de azért megtalálható a jellegzetes      

maldív, indiai konyha is.

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A MALDÍV-SZIGETEKEN

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

7 5
jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
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CSAPADÉK (CM)

ÉSZAK-MALE ATOLL
Meeru Island ****+

A repülőtértől kb. 36 km-re, Észak-Male Atoll egyik legnagyobb szigete. A természet nagyrészt érin-
tetlen. A szigeten található szálloda 227 szobá val rendelkezik, s míg felszereltsége a nagyobb szál-
lodákéhoz hasonlít, han gulata a kis szigetekét tükrözi. Különösen barátságos szálloda, így fő ként
azoknak ajánljuk, akik kedvelik a természetes anyagokból készült, natúr színekkel dekorált épüle-
teket, és szeretik érezni a természet közelségét. A „Land” villák: egyedülálló, fából épített kb. 35
nm-es bungaló, ben ne légkondicionáló, ventilátor, fürdőszoba (kerti zuhanyozóval), tele fon, hűtő-
szekrény / minibár. „Jacuzzi” villák: hasonló berendezéssel, kie gé szítve nyitott jacuzzival. „Water”
villák: óceán fölé emelt elegáns villák.

980 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás kerti szobában és teljes ellátás, gyorshajós transzferek. 

Külön fizetendő: biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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980 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás superior beach bungalóban és félpanziós ellátás, transzferek 

(repülővel + 15 perces hajóút). Külön fizetendő: biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A MALDÍV-SZIGETEKEN

Itt egyszerre bújhat el a világ zajától és gyönyörködhet a szikrázóan fehér partok-
ban, kristálytiszta vízben, kókuszpálmákban, sétálhat párjával kettesben a parton
anélkül, hogy találkozna valakivel, vagy (a sziget másik oldalán) élvezheti a szol-
gáltatások szinte kimeríthetetlenül széles skáláját! Elsőosztályú kiszolgálás, kedves
személyzet, tágas terek. A szobákban légkondicionáló, ventilátor, fürdőszoba (mely-
nek egy része nem fedett, kerti) zuhannyal és káddal, bidet, hűtőszekrény / minibár,
telefon, hajszárító, széf, zenecsatornák, kábeltévé, terasz nyugággyal, asztalkával.
Éttermek (helyi és nemzetközi konyhával), bárok, nyitott barbeque étterem. Nagy
trópusi medence külön gyerekrésszel. Masszázs, orvosi rendelő, konferencia terem,
souvenir és egyéb üzletek (óra, ékszer, ruha, könyv…) 

DÉL ARI ATOLL  
Sun Island ****

MEERU ISLAND RESORT 
ESKÜVŐI CSOMAG: 186 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:

õ teljes asszisztencia a ceremónia megtervezésében õ trópusi virágcsokor

õ „Házassági Bizonyítvány” õ trópusi virágokkal feldíszített szoba

Foglalható extra szolgáltatások:

õ Fotózás: 99.000 Ft / pár õ 40 db 5”x 7” (kb. 13 x 17 cm) fotó személyre szabott albummal, 

profi helyi fotós esküvő fotózási tapasztalattal  õ Pezsgős koccintás: 26.500 Ft/ pár 

õ Esküvői torta: 24.000 Ft / pár

SUN ISLAND SZÁLLODA 
ESKÜVŐI CSOMAG: 315 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:

õ teljes asszisztencia a ceremónia megtervezésében  

õ eredeti maldív környezet, lehetőség egy  különleges helyszín kiválasztására több lehetőség közül  

õ hagyományos maldív élőzene 

õ „Igazolás a Házasságról”  õ trópusi gyümölcskosár és egy üveg bor bekészítése a szobába 

õ trópusi virágokkal díszített szoba õ a kiválasztott helyszínhez illő feldíszített esküvői oltár 

õ romantikus vitorlázás
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A MALDÍV-SZIGETEKEN

1 400 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás tengerparti villában és teljes ellátás, hidroplános transzferek. 

Külön fizetendő: biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Trópusi paradicsom, ahol minden adott a csodálatos, felejthetetlen nyaraláshoz
igazi maldív környezetben. Szobák: újonnan felújítottak, ízlésesen berendezve.
Fürdőszoba hajszárítóval, légkondicionáló, CD lejátszó, Internet csatlakozási le-
hetőség, telefon, íróasztal, minibár, kávéfőzőgép, jacuzzi, terasz. Felszereltség:
éttermek, bárok, szépségszalon, ajándékbolt, könyvtár, business központ, pénz-
váltás. Sport, szórakozás: fitness, asztalitenisz, röplabda, darts, billiárd, vízispor-
tok (szörf, kajak, katamarán, bú  vár  kodás…), horgászat, diszkó, mozi, esti zenés
programok, kirándulások. 

RASDHU ATOLL
Veligandu Island Resort *****
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1 120 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, reptéri illeték, 7 éjre szállás standard szobában, all inclusive ellátás, gyorshajós transzfer

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A MALDÍV-SZIGETEKEN

A sziget mérete barátságosan apró, egy rövid sétával bebarangolható. A zátonyhoz
közeledve megcsodálhatjuk az azt körülvevő korall-gyűrűt, ami igazi szemet gyö-
nyörködtető látvány, valamint ideális merülőhely a búvárok számára. A tömeget
és tolongást elfelejthetjük, mert nyugalom és csend veszi körül az ide utazókat
Szállás: A szálloda standard szobái kétszintes épületben, négyesével helyezkednek
el. A szobák fabútorral berendezettek, teraszukon/erkélyükön kerti bútorral. Ran-
nalhi vízibungalói saját napozóterasszal rendelkeznek, a vendégek az üvegpadlón
figyelhetik a tengeri élővilágot. Felszereltség: minibár, tea/kávéfőző, SAT TV, szo-
baszéf, hajszárító,további éttermek és bárok. Sport és egyéb lehetőségek: Aszta-
litenisz, strandröplabda, strandfoci, kirándulások, mélytengeri horgászat, szörf,
könnyűbúvárkodás, reflexológiai központ, SPA.

DÉL-MALE ATOLL  
Adaaran Club Rannalhi ****

VELIGANDU ISLAND RESORT 
ESKÜVŐI CSOMAG: 186 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:

õ teljes asszisztencia a ceremónia megtervezésében 
õ eredeti maldív környezet õ Házassági Bizonyitvány 
õ trópusi virágokkal és gyertyákkal feldíszített szoba

õ menyasszonyi csokor 
õ előzene Boduberu zenészekkel a ceremónia alatt

ADAARAN CLUB RANALHI 
ESKÜVŐI CSOMAG: 560 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:

õ teljes asszisztencia a ceremónia megszervezésében
õ eredeti maldív környezet, trópusi virágokkal és pálmalevelekkel feldíszített helyszín
õ feldíszített szoba az esküvő éjszakáján (gyümölcskosár, habzóbor bekészítés)

õ hajókázás feldíszített kishajóval (koktélos fogadás)
õ pezsgős köszöntés
õ esküvői torta

õ 5 fogásos esküvői gálavacsora (homárral) a parton, 1 üveg bor
õ pezsgős reggeli a szobában másnap

õ ajándék a szállodától
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õA világon szinte egyedülálló, kristály-
tiszta óceán, ezüsthomokos partok,

gránit szik lák... 

õMind-mind a Bounty reklámokat idé-
zik, és a legtöbbet fényképezett par-

tokat képezik! (La Digue sziget)

õ A több, mint száz korall és grániszi-
getből álló szi get csoport 40 %-a ter-

mészetvédelmi terület

õA világ legkülönbözőbb pontjairól ér-
kezett receptek, helyi specialitások,

és mindezek keveréke gazdagítja és

teszi ízletessé a különféle ételeket

õ Vendégszerető lakosok, egész
évben kellemes idő (átlaghőmérsék-

let 29°C)!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT 
A SEYCHELLE-SZIGETEKEN

1 300 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás kerti bungallóban és félpanziós ellátás, belső repülőjegy Mahe-Praslin között,

transzferek * Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

A szálloda az Anse Reunion strandnál található, gyönyörű tró-
pusi kertben. Csodálatos kilátás nyílik a tengerpartra és Praslin
szigetére. 69 bungalló mindegyike jól felszerelt, minden igényt
kielégít. 
www.ladigue.sc

LA DIGUE
La Digue Island Lodge ****

ESKÜVŐ 
La Digue-on Anse Source d’Argent-en

Az esküvői csomag ára 
hétköznapokra: 280 000 Ft 

(hétvégi felár: 20 000,- Ft/pár), 
amely tartalmazza a hivatalos költségeket, 

és a következő szolgáltatásokat: õ esküvői torta
õ egy üveg pezsgőõ feldíszített helyszínõ 2 tanú

A csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
õMenyasszonyi csokor (kis, kerek) és vőlegény kitűzője

kb. 26 000 Ft-tól õ Fotók (36 db albumban + CD-n):
137 000 Ftõ Videó:176 000 Ft
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Orsi és Jocó
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NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA
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Homokos  tengerparton, kókuszpálmakert közepében, a fővárostól alig 6 km-re, a szi-
get egyik legcso dá latosabb, finomhomokos tengerpartján he     lyez kedik el a szálloda
közelében, a part mentén számos további szálloda, szórakozási és étkezési lehetőség!
A 183 szoba mindegyike felújított, trópusi kertre néző szobák új berendezéssel.
www.berjayaresorts.com

MAHÉ  
Berjaya Beau Vallon Bay***

900 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre standard szobában és félpanziós ellátás, transzferek * Külön fizetendő: biztosítások 

* A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A SEYCHELLE-SZIGETEKEN

295 000 FT/PÁR
Az esküvői csomag ára hétköznapokra vonatkozik, 

mely tartalmazza következő szolgáltatásokat:

õ esküvői torta õ esküvői gálavacsora õ1 üveg pezsgő
az esküvői vacsoránál õ feldíszített helyszín

õmenyasszonyi csokor és kitűző a vőlegénynek

HIVATALOS ESKÜVŐ 
a Berjaya Beau Vallon Bay szállodában
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HIVATALOS ESKÜVŐ CAP LAZARE-ON
A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

Cap Lazare egy védett, természetes helyszín, kizárólag a partnerünk részére fenntartott terület, 
jellemzője a gyönyörű természeti környezet, autentikus kreol háttér, saját strand, kék lagúna stb.

Az alap esküvői csomag ára: 410 000 Ft (hétvégi felár: 40 000 Ft), 
amely tartalmazza a hivatalos költségeket, és a következő szolgáltatásokat:
õ retúr privát transzfer feldíszített autóval a szálloda és Cap Lazare között

õ esküvői torta õ 1 üveg pezsgő õ feldíszített helyszín õ snackek, szendvicsek
õ 2 tanú õ menyasszonyi csokor és virágdísz a vőlegénynek õ meglepetés ajándék

Kiegészítő szolgáltatások:
Fotók (36 db albumban + max. 100 db CD-n) 89 000 Ft, videó 123 000 Ft

Vacsora a csillagok alatt: 135 000 Ft / pár
õ gyertyafényes vacsora (garnéla, halételek, hagyományos ételek, homár, saláták, stb.)

õ privát környezet biztosítása õ privát inas szolgálatai
õ terítés a tengerparton, kertben vagy pálmatetejű házikóban az időjárástól függően

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
õ útlevelek másolataõ születési anyakönyvi kivonatok másolata 

és angol v. francia nyelvű hiteles másolata v. új típusú anyakönyvi kivonat 
(3 nyelvű)õ hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol v. francia nyelvű hiteles másolata
õ amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet változtatott v. 18 év alatti,

ennek hivatalos igazolása  és angol v. francia nyelvű hiteles másolata szükséges
õ a polgári ceremóniát ált. hétfőtől péntekig tartják meg ( kivétel a nemzeti ünnepek)

Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt 
a Coral Tours irodájában le kell adni!
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Mahé, Seychelle-szigetek
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A kedvelt kicsi, hangulatos szálloda Mahé észak-nyugati részén,
egy öböl fölött helyezkedik el, ahonnan csodaszép kilátás nyílik.
A közelben egy kisebb, csendes fehérhomokos strand is talál-
ható. 
www.thesunsethotelgroup.com

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A SEYCHELLE-SZIGETEKEN

MAHÉ
Sunset Beach Hotel ****

1 100 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás óceánra néző szobában és félpanziós ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

HIVATALOS ESKÜVŐ 
a Sunset Beach szállodában 

290 000 Ft/pár
Az esküvői csomag tartalmazza 
a következő szolgáltatásokat:

õ1 üveg habzó bor õ feldíszített helyszín
õ1 esküvői torta õ snackek, szendvicsek

õ trópusi gyümölcstál és 
õ virágdekoráció a szobában érkezéskor

õmenyasszonyi csokor, kitűző a vőlegénynek
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MAURITIUSON

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA
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CSAPADÉK (CM)

õ Egész éves úticél: "télen" azaz július – augusztusban is 20-25 °C víz és levegő egyaránt
õ Látványos fehérhomokos partok, azúrkék tenger, a szigetet körülvevő korallgyűrű miatt úszásra alkalmas strandok
õ Egzotikus piacok, gyöngyékszerek, különleges anyagból készült ruhaneműk, hajómodellek
õ Indiai – kínai – francia – kreol konyha ízei és kitűnő tengeri ételek
õ Gazdag programválaszték, kirándulások: Pamlemousses botanikus kert a térség egyik legjelentősebb gyűjteménye, krokodil

& madárpark, csodálatos vízesések a sziget belsejében, egyedülálló vulkanikus kép ződmények, teaültetvények, cukornádül-
tetvények és feldolgozás: rumkészítés, óriás teknősök, szent hindu tó stb.

A szálloda Belle Mare tengerpartján, a sziget keleti részén található. Több mint
egy km hosszú saját, fehérhomokos strandja van, a türkiz lagúnát itt is korallgát
védi. A 298 szobás, mauritiusi stílusban épült szállodában 4 étterem (svédasztalos
/ tengerparti grill / romantikus / olasz), 3 bár, üzletek, nagyméretű úszómedence
várja a vendégeket. Szoba: 3 emeletes épületekben találhatók, valamennyi kényel-
mes, kreol stílusú berendezéssel, légkondicionálóval. Kertre v. tengerre néző szoba
foglalható. Ellátás: all inclusive.

Coastal Road Palmar, BELLE MARE
Ambre Resort & Spa ****

980 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: rrepülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás standard kertre néző szobában és all inclusive ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MAURITIUSON

980 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza:  repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás standard kertre néző szobában és félpanziós ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

14 hektáros, csodálatos pálmaliget közepén, nyugodt környezetben, több, mint
500 méter fehér homokos parton található ez a 250 bungallóban elhelyezett
400 szobával rendelkező szálloda. Bungallói a kerten át a szikrázóan fehér ho-
mokos part és a lágyan hullámzó azúr óceán felé néznek. A kertben sétálni, a
csobogó vizet és a madárcsicsergést hallgatni már magában élvezet, kikap-
csolódás!  www.lapirogue.com, www.mermaidhotelnclub.com

FLIC EN FLAC
La Pirogue Beach ****+

SUN RESORTS SZÁLLODÁK 
(Ambre, La Pirogue, Long Beach, Sugar Beach) 

ESKÜVŐI CSOMAG:: 328 000 FT / PÁR

Az esküvői csomag tartalma:
õ hivatalos költségek, asszisztencia (angol nyelven) õ a menyasszony és a vőlegény ruhájának 

külön térítés nélküli vasalása õ különleges ágydísz az esküvő napján a szobában õ esküvő az erre 
a célra kialakított, feldíszített esküvői pavilonban õ feldíszített helyszín, zene  felvételről 

õ gyümölcstál bekészítés érkezéskor õ esküvői torta õ egy üveg habzó bor õ 50 esküvői kép 
albumban õ gyertyafényes vacsora õ délutáni tea, meglepetés ajándék õ esküvői kép elküldése 

e-mailben a családnak v. barátoknak õ az esküvőt követő napon reggelihez szobaszervíz

A csomaghoz külön foglalható: videó csomag (30 perces DVD) 92 000 Ft

A LUX SZÁLLODÁK ESKÜVŐI CSOMAGJA:
Merville Beach: 265 000 Ft / PÁR

Lux Grand Gaube: 284 000 Ft / PÁR
Lux Le Morne, Lux Belle Mare: 300 000 Ft / PÁR

A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

Az esküvői csomag tartalma:
õ hivatalos költségek õ transzfer szolgáltatás az eskütételre a dokumentumok aláírására
õ asszisztencia (angol nyelven) õ esküvői anyakönyvi kivonat postázása expressz levélben

õ érkezéskor meglepetés ajándék õ esküvő napján esküvői torta, két pohár pezsgő, esküvői gálava-
csora az étteremben õ az esküvőt követő napon reggeli szobaszervizzel

Valamennyi esküvőhöz szükséges dokumentumok:
Valamennyi mauritiusi esküvő esetén a fenti dokumentumokat szükséges a házasságkötéshez min. 

2 hónappal utazás előtt irodánkban leadni!
õ Útlevél másolat õ Születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása v. új típusú anyakönyvi kivonat 

(3 nyelvű) õ elváltak esetén válási végzés angol nyelvű hiteles fordítása, névváltoztatás esetén 
névváltoztatást igazoló okirat angol nyelvű hiteles fordítása õ családi állapot igazolás hiteles angol

nyelvű fordítása õ kitöltött jelentkezési lap
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GRAND GAUBE  
Lux Grand Gaube ****

A Lux szállodalánc tagja Grand Gaube halászfalu közelében található. A mozgalmas Grand Baietôl
kb.15 percre, a repülôtértôl kb. 1 órás autóútra fekszik. A szállodát a népszerű Feng Shui szellemé-
ben építették: a víz, föld, fa és tűz elemek jelennek meg a szálloda valamennyi szegletében. Strandját
kristálytiszta, türkizkék víz és fehérhomokos tengerpart jellemzi. A csendes, lassan mélyülő lagúna
partján napozóágyak (ingyen), napernyôk (ingyen), vízi sportok (többségük ingyen) várják. 
www.luxislandresorts.com

GRAND BAIE  
Merville Beach Hotel ***+

Grand Baie nyüzsgő kikötőjétől mindössze 1,5 km-re, egy kedves öbölben található ez a hangulatos
szálloda. 170 szobája, nappal és este az alkalomnak megfelelő hangulatú étterme és saját, homokos
partja ideális kikapcsolódást nyújt. Fekvése miatt azoknak ajánljuk, akik egyszerre szeretnék a város
és a tengerpart közelségét élvezni. A standard szobák a többemeletes főépületben, a deluxe szobák
pedig a kerti, kétemeletes bungallóházakban találhatók. A bungallókban a földszinten 2, az emeleten
1 szoba van, kívül-belül tágasabbak és erkélyük is nagyobb, mint a standard szobáké. 
www.luxislandresorts.com

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MAURITIUSON

780 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás standard szobában és  reggelis ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

850 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás superior szobában és reggelis ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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BELLE MARE  
Lux Belle Mare *****

A Lux Belle Mare luxus szállással és fürdőrészleggel várja vendégeit, ahol szabadtéri kezelő-
terület és 2000 m-es medence hívogat. A szálloda mindössze 600 méterre fekszik Bella Mare
strandjától. A természetes színekkel díszített szobák luxus ágyneművel rendelkeznek. Mind-
egyik szobához saját terasz vagy erkély tartozik, amely remek kilátást nyújt a környező trópusi
kertre. A vendégeket tematikus svédasztal várja az étteremben, amely hagyományos nádte-
tővel és panorámás óceáni kilátással rendelkezik. Az Indouchine étteremben pedig fűszeres
ázsiai fogásokat és kiváló francia specialitásokat szolgálnak fel. www.luxislandresorts.com

1 020 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás superior szobában és reggelis ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

LE MORNE
Lux Le Morne *****

Az 5 csillagos LUX* Le Morne szállása Mauritius fehér homokos strandján fekszik. A üdülő-
hely szabadtéri étkezési lehetőséget kínál kilátással Morne Barbant területére. A szálloda
feszített víztükrű medencével, wellnessrészleggel, valamint strandra vagy lagúnára néző
szobákkal várja a vendégeket. A vendégek pihenhetnek a LUX* Me Spa török   hammamjában,
masszázskezeléseket kérhetnek, vagy teniszezhetnek. A szálloda személyzete szívesen segít
búvár- és szörfkirándulások vagy kerékpárkölcsönzés esetén. 

1 580 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás junior suite szobában és reggelis ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MAURITIUSON
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Zsuzsanna és Dávid Kitti és Dániel

Anita és István Marcsi és Joe

Lotti és Laja Krisztina és Gábor

NÁSZUTASAINK
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Petra és Mihály Niki és Norbi

Orsi és Jocó Andrea és Zoltán

Irén és Miklós Anita és Lóránt

NÁSZUTASAINK



ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT TAHITIN

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

31 23
jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
30o 31o 31o 31o 30o 29o 28o 28o 29o 29o 30o 30o

13 12 12 11 11 11 11 11 12 12 12 13

20 14 9 6 6 5 5 9 16 31
CSAPADÉK (CM)

Tradicionális polinéz stílusú, minden kényelemmel felszerelt szálloda, melynek víz
fölötti bungalóiból üvegtáblán keresztül csodálhatja a tenger élővilágát, az apart-
manokból pedig a szálloda gyönyörű trópusi kertjét élvezheti. 
www.pearlresorts.com

BORA BORA Hotel Bora Bora
Pearl Beach Resort *****

2 200 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás tengerparti bungallóban és reggelis ellátás, transzferek 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat !

õ Nemigen van ennél egzotikusabb hangzású szigetnév, francia életérzés és az egzotikum utánozhatatlan keveredése 
õ A szigetek termékeny talaján hihetetlen élénk színekben burjánzó csodálatos virágokat láthatunk 
õ A Déli-tenger szokásosnál melegebb vizében számtalan színes halraj és korall között, esetleg (szervezett búvármerüléseken)

cápa-csemeték között úszkálhatnak

õ Felejthetetlenek az őslakosok ünnepségei, s az igazgyöngy- és kagylóberakásos ajándé kok, a csodálatos tengerpartok, a kü-
lönleges étkek, egzotikus gyümölcsök és italok.

õ Ide vonult el az egyik legismertebb posztimpresszionista festő (Gauguin), hogy élénk színekben pompázó képeit megalkossa
õ Egzotikus gyümölcsök, zöldségek, halak minden mennyiségben és választékban kaphatók
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1 800 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás tengerparti bungallóban és reggelis ellátás, 

transzferek * Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT TAHITIN

Hagyományos polinéz építészeti stílusban a környezetbe álmodott szálloda. A víz-
fölötti bungalók saját napozóterasszal és közvetlen vízbejutási lehetőséggel büsz-
kélkednek. www.pearlresorts.com

MOOREA  
Moorea Pearl Resort ****

ESKÜVŐ TAHITIN
NEM HIVATALOS CEREMÓNIA (EGÉSZNAPOS) 

Maiau szigeten 768 000 Ft / pár, amely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ tradícionális ceremónia helyi pappal, zenészekkel, táncosokkal retúr privát transzfer feldíszített 
motorcsónakkal a szálloda (vagy Városháza) és Maiau szigete között õ a privát sziget használata, 
romantikus ebéd italokkal, koktél, snack. pezsgő õ virágfüzér a fejre õ "Igazolás a Házasságról"

õ kézzel készített tradícionális ágytakaró, naplementés hajókázás

Csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
Fotós 2 órára (képek CD-n): 82.000 Ft. Menyasszonyi csokor: 16.000 Ft, vőlegény kitűzője: 2.000 Ft

HIVATALOS ESKÜVŐ
Bora Borán: 522 000 Ft / pár õMooreán: 320 000 Ft / pár,

amely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ kb. 15 perces hivatalos francia nyelvű esküvő (angol vagy német tolmáccsal) a Városházán

õ retúr privát transzfer a szálloda és a Városháza között õ esküvőszerbező személyes szolgáltatásai
õ virágfüzér a fejre

A hivatalos esküvő kombinálható a tradícionális ceremóniákkal! 

ESKÜVŐ BORA BORÁN
NEM HIVATALOS CEREMÓNIA (KB. 30 PERC)

Matu szigeten: 468 000 Ft / pár, amely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ tradícionális polinéz esküvői ceremónia õ retúr privát transzfer feldíszített motorcsónakkal 

a szálloda (vagy Városháza) és Matu szigete között õ "Igazolás a Házasságról"
õ virágfüzér a fejre õ 1 üveg pezsgő õ feldíszített helyszín, zene és táncosok biztosítása

A csomaghoz foglalható kiegészítő szolgáltatások:
Fotós 2 órára: (150 db kép CD-n): 146.000 Ft * Menyasszonyi csokor: 22.000 Ft, vőlegény kitűzője: 4.000 Ft

Szükséges dokumentumok magyar állampolgároknak:
õ útlevél másolata õ az esküvőtől számított 6 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat francia nyelvű 

hiteles fordítása õ közüzemi számla mindkét féltől, amely az bizonyítja, hogy nem francia fennhatóség alá tartozó
területen él a pár õ elváltak esetén válási végzés / válási dokumentum francia nyelvű hiteles fordítása, 

névváltoztatás esetén névváltozást igazoló okirat hiteles francia nyelvű fordítása õ családi állapotról szóló igazolás,
annak francia nyelvű hiteles fordításaõ kitöltött jelentkezési lap õ egyes dokumentumokat a magyarországi 

Francia Nagykövetségen hitelesíttetni kell, részletek a Coral Tours irodájában
A foglalásnak és az esküvői papírok leadásának legkésőbb 90 nappal az esküvő napját megelőzően meg kell történnie. 

A házasulandó feleknek legkésőbb 72 órával az esküvő napját megelőzően már a szigeten kell tartózkodniuk.
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT KUBÁBAN

Ez a szálloda Varadero legszebb részén, a Hicacos félszigeten épült, és nyílt meg
2002 telén. A 404 szobás hotel a híres Sandals szállodalánc tagjaként exluzívitá-
sáról és a minden igényt kielégítõ szolgáltatásairól máris népszerű lett. Új szolgál-
tatásai, lelkes személyzete garancia a kellemes tartózkodásra! 
www.sandalshicacos.com

ESKÜVŐ A ROYALTON HICACOS-BAN
"CSAK MI KETTEN" CSOMAG: 

helyszínen kb. 220 USD + hivatalos költségek kb. 500 USD
A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ esküvő hivatalos költségei õ esküvőszervező személyes szolgálatai õ feldíszített helyszín

(esküvői pavilon a kertben v. strand) õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője
õ meglepetés ajándék a szállodától õ gyertyafényes vacsora az esküvő napján

"JOY" CSOMAG: 
helyszínen kb. 520 USD + hivatalos költségek kb. 500 USD

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
"CSAK MI KETTEN" csomag tartalma, továbbá: fogadás pezsgővel, torta, az esküvőt követő 

reggelen reggeli a szobában, zene felvételről

Szükséges dokumentumok:
õ Útlevél másolata õ Születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása v. új típusú anyakönyvi 

kivonat (3 nyelvű) õ elváltak esetén válási anyakönyvi kivonat, özvegyek esetén halotti 
bizonyítvány hiteles fordítása, örökbefogadottak esetén az örökbefogadás igazolásának hiteles 

fordítása, névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat hiteles fordítása

Angol vagy spanyol nyelvű hiteles másolatot fogadnak el ( kiv. válási, özvegyi anyakönyvi kivonatok:
csak spanyol fordítás, ill. ezeket a dokumentumokat a Közigazagatási és Igazságügyi 

Minisztériumban, a Külügyminisztériumban és a  magyarországi Kubai Nagykövetségen is 
hitelesíteni kell, részletek a Coral Tours irodájában)

VARADERO Royalton 
Hicacos Resort & Spa *****

õ Időutazást tehetünk egy, a szocializ-
mus eszméi által még elzárt világban

õ A Karibi-térség legnagyobb szigete
nem csak homokos tengerpartjairól,
de számtalan műemlékéről, koloniá-
lis, ragyogó építészeti stílusban épült
városairól híres

õ A salsa szülőhazája, a ritmusos zene,
tánc, ének otthona, egy hely, ahol
bárki, bárhol táncra perdülhet, dalra fa-
kadhat…

õ Világhírű a szivar, a rum, a hangulat!
õ Mindenképpen érdemes megkós-

tolni a helyi specialitásokat, a tenger
gyümölcseiből készült ízletes étele-
ket. Kuba híres a koktéljairól, mint pél-
dául a mojito vagy a daiquiri,
mely nek legfőbb összetevője a rum.

1 085 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás kertre néző szobában és all inclusive ellátás, transzferek 

Külön fizetendő: vízum, biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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IBEROSTAR VARADERO SZÁLLODA ESKÜVŐI CSOMAG: 
380 000 FT / PÁR

A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ esküvő hivatalos költségei (bírósági költségek, esküvői anyakönyvi kivonat, tanúk)
õ esküvőszervező személyes szolgálatai õ feldíszített esküvői helyszín
õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője õ esküvői torta, bor
õ zene a ceremónia alatt õ különleges vacsora a pár részére

õ Iberostar ajándék a pár részére õ a szobában díszítés az esküvő napján

Szükséges dokumentumok:
õ Útlevél másolata

õ Születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása v. új típusú anyakönyvi kivonat (3 nyelvű)
õ elváltak esetén válási anyakönyvi kivonat, özvegyek esetén halotti bizonyítvány hiteles 

fordítása, örökbefogadottak esetén az örökbefogadás igazolásának hiteles fordítása, 
névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat hiteles fordítása

Angol vagy spanyol nyelvű hiteles másolatot fogadnak el 
(kiv. válási, özvegyi anyakönyvi kivonatok: csak spanyol fordítás, ill. ezeket a dokumentumokat 

a Közigazagatási és Igazságügyi Minisztériumban, a Külügyminisztériumban és a magyarországi
Kubai Nagykövetségen is hitelesíteni kell, részletek a Coral Tours irodájában).

Varadero központjától 18 km-re található, közvetlenül a tengerparton. 2004-ben
nyílt a háromemeletes főépületből és 11 kis épületből álló komplexum egy gyö-
nyörűen rendezett kertben. 
www.iberostar.com

VARADERO  
Iberostar Varadero*****

1 020 000 Ft / 7 éj / pár ártól 
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás kertre néző szobában és all inclusive ellátás, transzferek 

Külön fizetendő: vízum, biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat !

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT KUBÁBAN
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Kinga és Ákos
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1 080 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás kertre néző szobában és all inclusive ellátás, transzferek.

Külön fizetendő: vízum, biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

PUNTA CANA 
Hotel Excellence Punta Cana *****

LAS PALMILLAS ESKÜVŐI CSOMAG SAONA–SZIGET 
ÁRA: 478 000 FT / PÁR

Az esküvő hivatalos, itthon honosíttatni lehet!

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ Saona-sziget nemzeti park belépő õ Transzferek az esküvő helyszíne és a szálloda között

õ Dekoráció õ Menyasszonyi csokor õ Pezsgő a koccintáshoz
Fotózás: 50 fotó digitális formátumban, CD-n

Szükséges dokumentumok:
õ útlevelek másolata õ új típusú anyakönyvi kivonat spanyol nyelvű hiteles fordítása 
õ hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek spanyol nyelvű hiteles másolata 

õ amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet változtatott v. 18 év alatti, 
ennek hivatalos igazolása  és spanyol nyelvű hiteles másolata szükséges

Valamennyi dokumentumot 3 hónappal az esküvő dátuma előtt a Coral Tours irodájában le kell adni, 
a dokumentumok nem lehetnek 6 hónapnál régebbiek az esküvő időpontjában!

Az esküvő hivatalos, a kapott házassági anyakönyvi kivonatot hitelesíttetni lehet

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT A DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁGBAN

õ Hispaniola szigetének mintegy kétharmad részén el terülő országot északon az Atlanti-óceán, délen a meleg vizű, azúrkék Karib-tenger
határolja 

õ A partok mentén épült szállodák mindegyike all inclusive, így a helyszíni költségek előre kalkulálása az ajándékokra, esetleg kirándu-
lásokra korlátozódik

õ Kényeztessék magukat a fehér homokos partok kristálytiszta vízében, kókuszpálmák árnyékában, fedezzék fel a sziget lenyűgöző
trópusi vegetációját!

õ Próbálják ki az egzotikus ételek, ízek széles skáláját, táncoljanak egyet a híres merengue fülbemászó dallamára.... s a nap végén sétál-
janak egyet a csillagok alatt a meleg trópusi éjszakában! Felejthetetlen élményekben lesz részük!

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
29o 29o 30o 31o 31o 32o 32o 32o 32o 32o 30o 29o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 8 8
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A minden igényt kielégítő luxus szálloda ideális választás a romantikát kereső
párok részére. A szálloda csodaszép fehér homokos parton terül el, kertje pálma-
fákkal övezett gyönyörű trópusi park. A szobák 2 szintes épületekben helyezkednek
el.  www.excellence-resorts.com







1 180 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás óceánra néző szobában és all inclusive ellátás, transzferek. 

Külön fizetendő: biztosítások  * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

A szálloda 2007 februárban nyitott, elsőosztályú berendezéssel, kivételesen magas
színvonalú szolgáltatásokkal, elegáns környezettel áll az utasok rendelkezésére,
közvetlenül a cancuni hotelzóna homokos strandján. Cancún belvárosa 15 perc, a
repülőtér 20 perc autóútra található, a szálloda közel van a legjobb golf klubhoz,
bevásárlóközpontokhoz, éttermekhez és az éjszakai szórakozóhelyekhez. Kizárólag
felnőtt vendégek részére! www.realresorts.com

CANCUN  
Hyatt Zilara Cancun*****+

ESKÜVŐ A HYATT ZILARA SZÁLLODÁBAN 
Az esküvő hivatalos, a kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet. 

Szálloda esküvői csomagja hivatalos ceremónia esetén:  376 000 Ft / pár 
+ 170 USD a helyszínen fizetendő a vérvételért (2016)

Szálloda esküvői csomagja nem hivatalos ceremónia esetén: 186 000 Ft / pár (2016) 

mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ esküvő hivatalos költségei ( bírósági költségek, esküvői anyakönyvi kivonat, tanúk)
õ spanyol nyelvű ceremónia angol fordítással õ magasabb kategóriájú szoba 
õ esküvőszervező személyes szolgálatai õ virágokkal feldíszített helyszín

õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője õ virágszirmokkal, aromaterápiás gyertyákkal
feldíszített szoba õ esküvői torta õ pezsgős koccintás õ zene felvételről

romantikus vacsora a lakosztályban v. 20 % kedvezmény egy gyertyafényes tengerparti vacsora
árából õ ingyenes wifi õ késői elutazás felár nélkül (15.00-ig)
õ évfordulón 1 ingyen éjszaka a párnak a szállodában

Szükséges dokumentumok:
õ Útlevelek másolata õ Születési anyakönyvi kivonatok apostille tanúsítvánnyal ellátva, hiteles

fordítás spanyol nyelvre õ Helyszínen orvosi szűrés, melynek költsége 170 USD
õ elváltak esetén válási anyakönyvi kivonat, özvegyek esetén halotti bizonyítvány hiteles

fordítása, örökbefogadottak esetén az örökbefogadás igazolásának, névváltoztatás esetén névvál-
toztatást igazoló okirat apostille tanúsítvánnyal, hiteles spanyol ny. fordítás

1 éven belüli válás esetén a menyasszonynak negatív terhességi teszttel kell rendelkeznie
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT MEXIKÓBAN

Cancun

MEXIKÓ

õ Hihetetlen sokarcúsága, lenyűgöző,
változatos tájai és az itt élő emberek
élet-kedve, a mindenfelől áradó vi-
dámság többek között az, ami iga-
zán különlegessé varázsolja az
or  szágot. 

õ Antik kultúrát, ősi hagyományokat,
modern városokat, hegyvidékeket
és hosszú fehérhomokos partokat
egyaránt talál az ide látogató.

õ A mexikói konyha legelterjedtebb
összetevője az édes kukorica, chili
pap rika, paradi cso m, avokádó, kü-
lönböző kókuszos ételek, mandula-
torta. Legismertebb itala a tequ ila, de
érdemes megkóstolni a helyi sörö-
ket, borokat, illetve a kamilla és men-
tateát is.

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
30o 30o 31o 31o 30o 28o 28o 28o 28o 29o 30o 30o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

8 9 10 10 11 10 11 11 9 8 8 8



ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT HAWAII-ON

Oahu szigeten, Honoluluban (repülőtértől 10 km-re) van a szálloda a híres Waikiki
tengerpart közelében. Egy nagy trópusi kertben (medencék mellett) található a
minden igényt kielégítő szálloda 2860 szobával.(Felár ellenében óceánra néző
szoba is foglalható.)

HIVATALOS ESKÜVŐ HAWAII-ON
A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

KAHALA ESKÜVŐI CSOMAG: 242 000 FT / PÁR 
A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

õ anyakönyvvezető díja õ virágfüzér õ fotós õ esküvői fényképek cd-n
(kb. 70-80 db) õ transzfer az Egészségügyi Minisztériumba 

õ apostille pecsét

„HAWAII ÁLOM” TENGERPARTI ESKÜVŐI CSOMAG: 372 000 FT / PÁR
A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

õ anyakönyvvezető díja õ virágfüzér õ fotós õ esküvői fényképek cd-n
(kb. 70-80 db) õ transzfer az Egészségügyi Minisztériumba õ apostille 

pecsét õmenyasszonyi csokor õ zene õ torta és pezsgő

Szükséges dokumentumok
õ útlevelek másolata õ születési anyakönyvi kivonatok másolata és angol nyelvű hiteles 

másolata v. új típusú anyakönyvi kivonat (3 nyelvű) õ hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek
angol nyelvű hiteles másolata õ amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet vál-
toztatott vagy 19 év alatti, ennek hivatalos igazolása és angol nyelvű hiteles másolata szükséges
õ az esküvőt ált. hétfőtől péntekig tartják meg (kivétel a nemzeti ünnepek, hétvége-feláras!)
õ Házassági Engedély az Egészségügyi Miniszériumtól, 60 USD, ami a helyszínen fizetendő

Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt a Coral Tours irodájában le kell adni!
A Hawaii-on kötött esküvő a Hawaii törvények értelmében nemcsak hivatalos, 

de Hawaii-on egyházinak is minősül. 

OHAU  
Hilton Hawaiian Village ****

1 215 000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás, transzferek

Külön fizetendő: ellátás, vízum, biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

õ 132 szigetből álló (12 lakott, 120 la-
katlan, 8 fő sziget) 1.1 millió la ko sú
csendes-óceáni szigetcsoport 

õ Hawaii időjárása egész évben kel le -
mes 28 fok körül ingadozik.

õ Maui Sziget: természeti kincsekben
gazdag: 3000 m-es hófödte vul-
kán, eső -erdők az északi részen és
csodás partok a nyugati parton.

õ Romantikus, trópusi környezet
messze földről vonzza a látogató kat

õ A sziget egészét csodálatos és ritka
állatfajok jellemzik

õ Waikiki a csillogó ezerarcú város,
szállodáit a mozgalmas tengerparti
életet kedvelők részére javasoljuk.

õ A húsokat főleg roston vagy grillen
sütve fogyasztják párolt gyümölcs-
csel.
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Szilvia és József

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
26o 26o 26o 26o 27o 28o 28o 29o 29o 29o 27o 26o

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

8 8 9 9 11 11 11 10 10 9 9 8







ESKÜVŐ LAS VEGASBAN
Azoknak a figyelmébe ajánljuk ezt az esküvőt, 

akik a megszokottól, a sablonoktól eltérő élményekre vágynak!

õ Vegasi esküvő honosítása teljes ügyintézéssel
õ Anyanyelvi asszisztencia az esküvő és igény szerint minden vegasi program esetében

õ Anyanyelven beszélő fodrász, sminkes, limuzin sofőr, fotós, taxis

SZERELEM ESKÜVŐI CSOMAG: 342 000 FT / PÁR
õ Házassági engedély ügyintézés, asszisztencia, transzfer

õ Limuzin szerviz a hoteltől a kápolnáig és vissza a pár részére (Csak a délelőtti órákban 9-12-ig
foglalható, nem foglalható szombatonként és ünnepnapokon)

õ Tradicionális esküvői zene õ Ceremónia a házasságkötő teremben õ Menyasszony részére 
1 szál rózsa (piros, rózsaszín, fehér), Vőlegénynek kitűző õ 9 fénykép, fénykép album

õ Esküvői bizonyítvány és Hitelesített házassági anyakönyvi kivonat beszerzése és postázása

LÁNGOLÁS ESKÜVŐI CSOMAG: 447 000 FT / PÁR
õ Házassági engedély ügyintézés, asszisztencia, transzfer õ Limuzin szerviz a hoteltől 

a kápolnáig és vissza, maximum 6 személy részére õ Saját öltöző használata, felkészülés fotózásra
õ Tradicionális esküvői zene õ Színhely kiválasztása a kápolnán belül: külön szoba, terasz,
kápolna, vagy a kápolna kertje õ Menyasszonyi csokor (3 szál) piros, rózsaszín vagy fehér,

vőlegénynek kitűző õ 12 fénykép a ceremóniáról, fénykép album õ Egyenes adás a ceremóniáról
az interneten (broadcast) õ Gyertyagyújtási ceremónia õ Esküvői bizonyítvány és hitelesített

házassági anyakönyvi kivonat beszerzése és postázása

ELVIS „HOUND DOG” ESKÜVŐI CSOMAG: 487 000 FT / PÁR
õ Elvis kápolna használata õ Limuzin szállítás Hoteltől kápolnáig és vissza
õ Gyertyafényes ceremónia õ 4db fénykép õ 2 szál rózsa menyasszonynak
õ Nevek megjelentetése a Las Vegas táblán õ Elvis, mint anyakönyvvezető

õ Elvis énekel egy dalt õ Ajándék Hound Dog Elvistől
õ Házassági engedély beszerzése ,házassági anyakönyvi kivonat beszerzése és postázása

„Fremont Street Experience” 2 Éjszaka az Óvárosban 875 000 Ft / pár
A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változzat!
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RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA:

õ Repülőjegy, illetékek õ Szállás 2 éjszaka (Fremont Hotel, California Hotel 
vagy Main Street Station Hotel) õ Házassági engedély beszerzése szállítással
õ Limuzin szállítás az esküvő színhelyére õ Rózsacsokor 6 szál (piros, fehér
vagy rózsaszín) õ Vőlegénynek kitűző õ 8 professzionális fotó az esküvőről

õ Tradicionális esküvői zene õ Gyertyagyújtási ceremónia
õ Esküvői bizonyítvány és fényképalbum õ 2 Póker Chips

õ Hitelesített házassági anyakönyvi kivonat beszerzése és postázása

Külön fizetendő: ellátás, vízum, biztosítások 

LAS VEGAS

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT LAS VEGASBAN
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT LUXUS HAJÓN
Hajózzon a Földközi-tengeren és élvezze nászútja minden napját egy másik városban!

MAGYAR CSOPORTKÍSÉRŐS HAJÓUTAK

544 000 FT / PÁR ÁRTÓL / 7 ÉJ
2017. június 30. Budapestről

Útvonal: Genova - Marseille - Palma de Mallorca - Ibiza - Olbia - Livorno - Genova

MSC SPLENDIDA 
544 000 FT / PÁR ÁRTÓL / 7 ÉJ 

2017. július 7. Budapestről
Útvonal: Genova - Róma - Palermo - Cagliari - Palma de Mallorca - Valencia - Marseille - Genova

A részvételi díj tartalmazza: Utazást Budapestről a kikötőig és vissza, magyar nyelvű utaskísérő az
út teljes idejére, 7 éjszaka szállást a hajón az adott 2 ágyas kabinkategóriában, teljes ellátással (reggeli,
ebéd, vacsora, büfé a nap 20 órájában, italfogyasztás nélkül), korlátozott italfogyasztás a büféétterem
nyitva tartási 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. 260 /pár), az alkoholtartalmú italok és az
üdítőitalok egy részének fogyasztását, a helyszínen fizetendő kötelező borravalót: kb. 20 EUR/pár/éj,
a személyes kiadásokat (telefon, minibár, orvosi ellátás stb.), a fakultatív kirándulásokat, a személyre
szabott szolgáltatások díjait, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást. 
A hajótársaság az útvonal változtatás jogát fenntartja. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Az ajánlat
nem teljes körű! További ajánlatainkról érdeklődjön irodánkban! .

A hatalmas hajók úszó szállodák, melyeken több (10-15) utasfedélzet található.
Az utaskabinok több szinten, minden esetben a tenger szintje felett helyezked-
nek el. Általában az éttermek és bárok is több különböző fedélzeten találhatók.
A kabinok és lakosztályok mérete egy picivel kisebb a szállodai szoba vagy lak-
osztály méreténél, melyhez fürdőszoba is tartozik. Míg Önök pihennek vagy
szórakoznak éjszaka a hajón, a hajó egyik kikötőből a másikba halad, ezzel biz-
tosítva, hogy 7 nap alatt napközben 7 várost látogathassanak meg!

MSC HAJÓUTAK
PARTNER AJÁNLAT/Engedélyszám: R00801/1999/1999

EZÜST ESKÜVŐI CSOMAG 
AZ MSC HAJÓÚTJAIN: 166.000 FT / PÁR

Nem hivatalos ceremónia

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ esküvőszervező szolgáltatásai õ különterem biztosítása õ menyasszonyi csokor 

õ zene felvételről õ "Házassági tanúsítvány" a kapitány aláírásával 
õ esküvői torta, koccintás pezsgővel

A több szolgáltatást tartalmazó Arany és Platinum esküvői csomag foglalására is van lehetőség, 
ezek részleteiről érdeklődjön irodánkban!
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A képek illusztrációk!
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT ST. LUCIÁN

A 170 szobás szálloda közvetlenül a fehér homokos parton épült. Hatalmas trópusi
kertben, egy-két szintes, karibi stílusban berendezett bungalók várják a vendégeket.
A nemzetközi repülőtér kb. egy órás autóúttal érhető el. www.sandalsresorts.com

SANDALS HALCYON BEACH SZÁLLODA 
ESKÜVŐI  CSOMAG

MINIMUM DELUXE SZOBA ÉS MINIMUM 6 ÉJSZAKA 
FOGLALÁSA ESETÉN INGYENES, 

A HELYSZINEN 270 USD FIZETENDŐ!

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ hivatalos dokumentációk / tanúk õ esküvőszervező személyes szolgálatai

õ feldíszített helyszín ( esküvői pavilon a kertben v. strand) õ menyasszonyi csokor, vőlegény 
virágkitűzője õ fogadás pezsgővel, előételekkel és karib esküvői tortával

õ 1 ajándék fénykép õ gyertyafényes vacsora a pár részére õ az esküvőt követő reggelen 
reggeli a szobában õ zene felvételről õ Nászajándék a szállodától 

Választható szolgáltatások
1400 USD / „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

Szükséges dokumentumok
õ útlevél másolata õ születési anyakönyvi kivonat angol nyelvű hiteles fordítása v. új típusú anya-

könyvi kivonat (3 nyelvű) õ elváltak esetén jogerős válási végzés angol nyelvű hiteles 
fordítása, névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat angol nyelvű hiteles fordítása 

õ kitöltött jelentkezési lapCHOC BAY  
Sandals Halcyon Beach ****

1 540 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás nászutas deluxe szobában és all inclusive ellátás, transzferek.

Külön fizetendő: biztosítások A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

õ Az avokádó formájú sziget a karib
szigetvilág leggazdagabb élővilágá-
val rendelkezik, amely kiemelt védel-
met élvez

õ Csodás esőerdők, látványos hegycsú-
csok(Le Pitons) akár 900 m-es magas -
ságig

õ Gazdag madár- (őshonos papagáj-
fajok) és növényvilág (óriás páfrá-
nyok)

õ Kénes forrásból feltörő termálvíz és
a világ egyik legkülönlegesebb vul-
káni krátere

õ Fehérhomokos karib partok, ideális
a búvárkodás szerelmeseinek

õ Az ország gasztronómiája a francia
konyhához áll közel. Fő ételei a rice
peas, a spenótszerű callaloo-leves,
friss halak, gyökérzöldségek, a ke-
nyérfa gyümölcse és az egzotikus
gyümölcsök
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1.585 000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, szállás all inclusiev ellátás, transzferek

Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

A Sandals szállodalánc tagjait már többször is a „Világ legjobb nászutas helyszínének"
választották. A 373 szobás szálloda közvetlenül a csodálatos, fehér homokos Dicken-
son Bay mellett fekszik, alig 15 km-re Antigua repülőterétől, illetve alig 20 percre
St.John's-tól. Több medence, poolbar és 9 étterem garantálja az igazi kikpacsolódást.
www.sandals.com

DICKENSON BAY Sandals Grande
Antigua Resort & Spa*****

HIVATALOS ESKÜVŐ A SANDALS GRANDE 
ANTIGUA RESORT & SPA-BAN

A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!
A HELYSZINEN CSAK A KÖTELEZŐ HIVATALI KÖLTSÉGEK 

FIZETENDŐK: 288 USD

A Sandals Grande Antigua Resort & Spa szállodában 
minimum 6 éjszaka tartózkodás esetén az esküvő INGYENES!

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 
õ hivatalos dokumentációk / tanúk õ esküvőszervező, esküvői csapat személyes szolgálatai õ
csodálatosan feldíszített helyszín õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője õ 30 perces fo-
gadás pezsgővel, előételekkel a párnak és max. 6 vendégnek õ ajándék esküvői honlap õ gyer-
tyafényes vacsora a pár részére õ feldíszített nászutas szoba õ az esküvőt követő reggelen õ

reggeli a szobában õ zene felvételről õ nászajándék a szállodától õ nászutas vacsora a párnak
a szálloda egyik a’la carte éttermében ajándék pezsgővel õ 1 ajándék fotó

Külön fizetendő: 1400 USD „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

Szükséges dokumentumok
õ útlevél másolata õ hivatalos igazolás a családi állapotról hiteles angol fordítással 

õ születési anyakönyvi kivonat angol nyelvű hiteles fordítása õ elváltak esetén jogerős válási
végzés angol nyelvű hiteles fordítása, névváltozás esetén névváltozást igazoló okirat angol nyelvű

hiteles fordítása õ kitöltött jelentkezési lap

Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt a Coral Tours irodájában le kell adni!

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT ANTIGUÁN

õ A helyiek szerint Antigua 365 fehér
homokos, festői stranddal büszkélked-
het, így az év minden napjára jut egy

õ Időutazáson vehet részt a Nelson's
Dockyard a történelmi tengerészeti tá-
maszpont és a Betty's Hope egykori
cukornádültetvény látogatása alkal-
mával

õ Reggae zene és a tengerparti barbe-
cuek illata egy örök emlék marad

õ Nemzetközi konyha és a tenger gyü-
mölcseiből készült ételek mellett min-
denképpen érdemes belekóstolni a
helyi specialitásokba, mint pl.: a kreol
húsos egytálételt okra-zöldbabbal és
burgonyával, desszertként egy kis gyü-
mölcsöt (papayat, mango vagy Anti-
gua jelképévé vált „fekete ananászt").
Szomjoltóként kóstolják meg a helyi
sört a Wadadlit, vagy rumot.
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1 640 000 Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás deluxe szobában és ultra all inclusive ellátás, transzferek. 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!

Sandal Barbados egy új építésű csodaszép szálloda. Tökéletes választás mindazok
számára, akik pihenésre és szórakozásra vágynak vitathatatlan luxussal körbevéve.
A buja trópusi kertben 3 medence, jacuzzi, és számos étterem áll a vendégek ren-
delkezésére. Szobák: Caribbean Village Deluxe szobák saját fürdőszobával káddal
és zuhannyal, SAT Tv-vel, légkondicionálóval, ventillátorral, szobaszéffel, telefonnal
és privát erkéllyel rendelkeznek. Caribbean Village Honeymoon Premium szobák
hasonló felszereltséggel rendelkeznek, de tágasabbak.

HIVATALOS ESKÜVŐ 
A SANDALS BARBADOS SZÁLLODÁBAN
A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet! 

A szállodában minimum 6 éjszaka tartózkodás esetén az esküvő INGYENES!
A HELYSZINEN CSAK A KÖTELEZŐ HIVATALI KÖLTSÉGEK FIZETENDŐK:

325 USD

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ hhivatalos dokumentációk / tanúk õ esküvőszervező, esküvői csapat személyes szolgálatai 
õ csodálatosan feldíszített helyszín õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője 

õ 30 perces fogadás pezsgővel, előételekkel a párnak és max. 6 vendégnek õ ajándék esküvői honlap
õ gyertyafényes vacsora a pár részére õ feldíszített nászutas szoba õ az esküvőt követő reggelen 

reggeli a szobában õ zene felvételről õ nászajándék a szállodától õ nászutas vacsora a párnak 
a szálloda egyik a’la carte éttermében õ ajándék pezsgővel õ 1 ajándék fotó

Külön fizetendő: 1400 USD / „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

Szükséges dokumentumok:
õ útlevél másolata õ születési anyakönyvi kivonat angol nyelvű hiteles fordítása v. új típusú

anyakönyvi kivonat (3 nyelvű) elváltak esetén jogerős válási végzés angol nyelvű hiteles fordítása,
névváltoztatás esetén névváltoztatást igazoló okirat angol nyelvű hiteles fordítása 

õ kitöltött jelentkezési lap

ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT BARBADOSON

õ Korallzátonnyal védett, rózsaszín- és

fehér korallhomok borította partok,

tiszta a strandok, a tengervíz finom,

meleg

õ Színes házak, karibi hangulat és a

viktoriánus Anglia sajátosságai

õ Nyüzsgő déli part rengeteg étterem-

mel, bárral, remek éjszakai élettel

õ A sziget belsejének természeti kör-

nyezete is figyelemre méltó, csodá-

latos nemzeti parkok mutatják be a

helyi flórát és faunát

õ Jók a szörfölési, búvárkodási lehető-

ségek

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
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ST. LAWRENCE GAP  
Sandals Barbados ****



ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT 
A BAHAMA-SZIGETEKEN

A 403 szobás luxusszálloda közvetlenül Cable Beach csodálatos, fehérhomokos
tengerpartján található, kb 8 km-re a repülőtértől, ill. kb 7 km-re Nassautól. A ho-
tellel szemközt található a privát sziget Sandals Cay 2 stranddal, amelyre óránként
ingyenes transzfert biztosítanak. kizárólag 18 éven felüli párok részére.  A szálloda
területén 7 medence (egy a privát szigeten), 8 étterem elsőrangú szakácsokkal.
www.sandals.com

HIVATALOS ESKÜVŐ A SANDALS ROYAL 
BAHAMIAN SZÁLLODÁBAN

A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet!

A SZÁLLODÁBAN MINIMUM 6 ÉJSZAKA TARTÓZKODÁS ESETÉN 
AZ ESKÜVŐ INGYENES!

A HELYSZINEN CSAK A KÖTELEZŐ HIVATALI KÖLTSÉGEK FIZETENDŐK:
310 USD

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
õ hivatalos dokumentáció / tanúk õ feldíszített helyszín õ egy ajándék fotó
õ „Just Married” pólók õ esküvői koordinátor szolgáltatásai õ esküvői torta

õ virágcsokor a menyasszonynak, kitűző a vőlegénynek
õ kis fogadás pezsgővel és előételekkel õ gyertyafényes vacsora

õ az esküvő másnapján reggeli szobaszervizzel
Külön fizetendő: kb. 1400 USD „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

Szükséges dokumentumok
õ útlevél másolata õ hivatalos igazolás a családi állapotról hiteles angol fordítással

õ születési anyakönyvi kivonat angol nyelvű hiteles fordítása v. új típusú anyakönyvi kivonat 
(3 nyelvű) õ elváltak esetén jogerős válási végzés angol nyelvű hiteles fordítása, névváltoztatás

esetén névváltoztatást igazoló okirat angol nyelvű hiteles fordítása
õ kitöltött jelentkezési lap

Valamennyi dokumentumot 2 hónappal az esküvő dátuma előtt a Coral Tours irodájában le kell adni!

Sandals Royal Bahamian 
Spa Resort & Offshore Island *****

õ Igazi földi paradicsom: kristálytiszta
tenger, hófehér partok, túláradó ven-
dégszeretet fogadja az ideérkezőket

õ A világ harmadik legnagyobb korall-
zátonya itt található, a víz összetétele
különösen kedvez a korallok fejlődé-
sének, ezért elsőrangú merülőhely

õ Teljes kényeztetés, tökéletes kikap-
csolódás a luxusszállodákban

õ Valóra válthatja álmát a delfinekkel
való úszásról

õ Mindenképpen érdemes megkós-
tolni a konk nevű kagylót, melyet
nyersen fogyasztanak, csupán ke -
vés zöldcitromlével és fűszerekkel,
vagy a helyi "halpörkölt" zellerel,
hagymával.

1 820 000 Ft / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éj szállás all inclusive ellátással, transzferek
Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat

NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA

jan feb már ápr máj jún júl aug sze okt nov dec
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Zsuzsanna és Dávid
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ESKÜVŐ  ÉS NÁSZÚT JAMAIKÁN

Fedezze fel Jamaika varázslatos természetességét. Jamaika lélegzetelállító kör-
nyezete mindig érdekes kalandokat kínál. Ez a paradicsom bujasága mellett kie-
melkedő luxust is kínál látogatói számára. Szobák: Caribbean Deluxe Room a
második emeleten található szobák most felújított fürdőszobával a fő medencére
való kilátással. Oceanfront Honeymoon Club Level Veranda Room különösen nagy
szobák mahagóni bútorokkal, nagyméretű franciaággyal és saját erkéllyel felsze-
reltek. Ellátás: ultra all inclusive

HIVATALOS ESKÜVŐ 
A SANDALS MONTEGO BAY SZÁLLODÁBAN

A kapott házassági anyakönyvi kivonatot Magyarországon hitelesíteni lehet! 

A SZÁLLODÁBAN MINIMUM 6 ÉJSZAKA TARTÓZKODÁS ESETÉN 

AZ ESKÜVŐ INGYENES!

A HELYSZINEN CSAK A KÖTELEZŐ HIVATALI KÖLTSÉGEK FIZETENDŐK:

95 USD

A csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

õ hivatalos dokumentációk / tanúk õ esküvőszervező, esküvői csapat személyes szolgálatai õ

csodálatosan feldíszített helyszín õ menyasszonyi csokor, vőlegény virágkitűzője õ 30 per-

ces fogadás pezsgővel, előételekkel a párnak és max. 6 vendégnek õ ajándék esküvői honlap

õ gyertyafényes vacsora a pár részére õ feldíszített nászutas szoba õ az esküvőt követő

reggelen reggeli a szobában õ zene felvételről õ nászajándék a szállodától õ nászutas va-

csora a párnak a szálloda egyik a’la carte éttermében ajándék pezsgővel õ 1 ajándék fotó

Külön fizetendő: 1400 USD „simple beauty” fotós csomag (60 fotó + CD)

MONTEGO BAY  
Sandals Montego Bay *****

õ Pálmafák, napfény, valódi reggae, a
híres jamaicai rum, színes koktélok a
naplementében…

õ A sziget belseje szinte még érintetlen,
felfedezésre váró vízesésekkel, zöldellő
erdőkkel, orchideákkal, gazdag állatvi-
lággal várja a kíváncsi turistát

õ A mindig mosolygó helyiek soha nem
sietnek sehova, próbálja meg átvenni
az életritmusukat

õ A sziget nyugati részén Negril híres
„hétmérföldes strandja” hófehér ho -
mok kal, karibkék tengerrel, rengeteg
vízisporttal, sok kis üzlettel

õ Kóstolja meg a jellegzetes jamaikai
konyha remekeit: egy kis ackee gyü-
mölcs, mely főzve nagyon hasonlít a
tojásrántottához, vacsorára kecske
vagy sertéshúsból készült fűszeres fo-
gásokat. Kedvelt ital a tea, melyet rum-
mal, tejjel vagy fűszerekkel ízesítenek!

1 550 000  Ft / 7 éj / pár ártól
Részvételi díj tartalmazza: repülőjegy, repülőtéri illeték, 7 éjre szállás deluxe szobában és ultra all inclusive ellátás, transzferek. 

* Külön fizetendő: biztosítások * A részvételi díj a szabad helyek és szezonok függvényében változhat!
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FEDEZZE FEL A VILÁGOT 
KÉNYELEMBEN ÉS BIZTONSÁGBAN!

MODERN VEZETÉSTÁMOGATÓ ÉS KÉNYELMI RENDSZEREK AZ ÚJ PEUGEOT 3008 SUV-BAN:  

PRÓBÁLJA KI A PEUGEOT FÁBIÁN SZALONJAIBAN 
A PEUGEOT LEGÚJABB MODELLJÉT!

PEUGEOT FÁBIÁN
Budapest, XI. ker. Jászóvár utca 1. | Tel.: +36 1 361 4415
Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406

www.fabianauto.hu

2
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1. A Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1066 Budapest,
Teréz körút 42-44., tel.: (1) 412 12 12, fax: (1) 412 10 10, engedélyszám: U-000733,
adósz.:13710091-2-42, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869212, bankszámlaszám:
CIB 11100104-13710091-01000003, email: coral@coraltours.hu, internet:
www.coraltours.hu, www.naszut.hu, www.eskuvokulfoldon.hu, a továbbiakban Coral
Tours) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
389-401 és 415-416. paragrafusa, az utazási szerződésről szóló 213/1996. (XII.23.),
281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet továbbá a 2009. évi LXXVI.törvény 34. para-
grafusának (1) bekezdésének g) pontja és a 38.paragrafusának (1) bekezdése 
(a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények az irány -
adók. A Coral Tours székhelye egyben a telephelye/levelezési címe is, ahol a szolgál-
tatás (utazás-szervezési tevékenység) történik.    

Az engedélyező és nyilvántartást vezető Hatóság adatai: Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési
Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (címe: 1124 Budapest,
Németvölgyi út 37-39., telefon: 36 1 45 85 800, telefax: 36 1 45 85 865, internet:
www.kormanyhivatal.hu.

Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét,
részvételi díját a Coral Tours prospektusai, illetve a megrendelés visszaigazolása tar-
talmazza. A Coral Tours által átadott minden vonatkozó katalógus, egyedi tájékoztató
az utazási szerződés elidegeníthetetlen részét képezi.

2. A jelentkezés nyilvántartásba vételét és/vagy az előleg befizetését követően 
az utazási szerződés aláírásával jön létre az utas(ok) – magánszemély/ek-  és a Coral
Tours között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint az utazási szerződés. 
Az utazási szerződés egy példányát papír-alapon vagy – ha a szerződést elektronikus
formába foglalják – más tartós adathordozón kell az utas (magánszemély) rendel -
kezésére bocsátani.

Ha a Coral Tours a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fo-
gadja el az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Coral Tours és az utas a fentiek
szerinti utazási szerződést megköti. A szerződéskötésig az utas jelentkezését bármikor
visszavonhatja és a Coral Tours a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás,
ha a Coral Tours zárkózik el a fenti okokból a szerződéskötéstől. A Coral Tours a feltéte-
les megrendelés megkötésétől számított öt munkanapon belül elállhat a szerződés
megkötésétől, amennyiben a kért szálláshelyet/közlekedési formát nem tudja le fog -
lalni illetve visszaigazolni.

Ha nem az Utas személyesen, hanem javára harmadik magánszemély foglalja le
az utat, a Coral Tours nem köteles vizsgálni hogy a harmadik személy jogszerűen
képviseli-e az Utast. Az utazási szerződés megkötése után mindennemű – az utazást
befolyásoló – személyi adat-módosítás (pl. névcsere) 5.000 Ft / fő (kivétel: repülőjegy,
amelynél a légitársaság által megszabott díjak is fizetendőek módosítás, lemondás
esetén a fentieken felül).

3. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bekezdésében – az
uta zási csomagban értékesített szolgáltatások esetén az R. 13.§ (1) bek.-ében és a
15.§-ában – foglaltakat. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását,
minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi
díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, azok tartalmát, továbbá a vo -
natkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat a Coral Tours által kiadott
utazási katalógus (tájékoztató) rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási
szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket az utas megismert és a
szerződés aláírásával elfogad – az utazási szerződés részét képezik. Az utazási cso-
magban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt
7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb
az idő, akkor legkésőbb az in duláskor) írásban (utaslevélben) tájékoztatja az utast az
R. 14. §-ában előírtakról.

Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére,
a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Coral Tours által köz-
zétett adatokban történt esetleges változásokról a Coral Tours írásban tájékoztatót
küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal.

4. A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett prog -
ramjában szereplő szolgáltatások árát, a Coral Tours egyszeri foglalási/eljárási díját,
illetőleg szervezési költségét, adótartalma a mindenkori hatályos jogszabályok függ -
vénye. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások 2. pontban sza -
bályozott díját. A részvételi díj meghatározása nem a napok száma, hanem az igénybe
vett szolgáltatások szerint (Ft/fő, illetve nászutasok esetében: Ft/pár) történik. Az in-
dulás és érkezés napja nem jelent mindig teljes napot.

A részvételi díj a prospektusban, a programleírásban ill. tájékoztatóban megjelölt
szolgáltatások alapján kerül meghatározásra (repülőjegy, reptéri illeték, transzferek,
szállás, étkezés, és programok). A részvételi díj nem tartalmaz utas baleset-, betegség
és poggyász-biztosítást és útlemondási biztosítást, amelyek megkötése azonban az
út foglalásakor kötelező. Nem tartalmazza továbbá a vízumdíjat, a felárakat, valamint
a fakultatív programok árát. A részvételi díjat módosítja, ha az utas a repülőjegyét nem
a Coral Toursnál vásárolja meg (ld. 15. pont).

Az utazási katalógusban szereplő részvételi díjak 1EUR=320 Ft és 1USD = 300
Ft (CIB) deviza eladási árfolyamig érvényesek.

Az utazási katalógusban szereplő részvételi díjak az ÁFA törvény 206/1.C. § sz-
erinti utasok esetében érvényesek. A Coral Tours ezúton tájékoztatja a nem magán-

személy megrendelőit, hogy részükre a részvételi díj az ÁFA törvény – 2009. február
1-től hatályos, valamint a 2011. január 1-jével módosításra kerülő – szabályai szerint
kerül külön kiszámításra.

5. A Coral Tours – legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal – a részvételi
díjat felemelheti az alábbi okokból:

• szállítási költségek emelkedése
• szerződéses rész-szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, egyéb kötelező ter-

hek emelkedése
• deviza – a Coral Tours közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott

mutató szerinti – forintárfolyam változása
A díjemelésnek arányosnak kell lennie, és az utast haladéktalanul – az ok meg-

jelölésével kell tájékoztatni.
Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és

a Coral Tours a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas
nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést.
Ugyanez a követendő eljárás, ha a Coral Tours az utazási szerződés lényeges feltételeit
kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Coral Tour-
sot. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik a Coral Tours elállására megszabott
jogok.

6. A Coral Tours által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke
a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése
előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a
külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-
kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő (Maldív-szigetek esetén 45 nap).

Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Coral
Tours külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. Az utas ez
esetben köteles a Coral Toursnak a jelen dokumentum 10. pontjában közölt költségeit
– az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve
a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások fi-
gyelembe vételével – megtéríteni.

7.  A Coral Tours a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe
vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet az utazásra
magával visz, vagy társasút megkezdése előtt a Coral Tours megbízottjának be kell
mutatni.

Társas utazás során az utas a Coral Tours útján a programban nem szereplő, előre
be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.

8. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek
hiányából eredő összes kárért és költségért a Coral Tours felelősséget nem vállal. Ha
az utas a Coral Tours közreműködésével köt baleset, betegség, vagy poggyászbiz-
tosítást, vagy ha a Coral Tours köt az R. 8.§ (1) bek. b) pontjában foglalt biztosítást,
köteles a dokumentumokat legkésőbb az utazási szolgáltatások igénybevételére jo-
gosító iratokkal együtt az utasnak átadni.

Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl.
útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó
ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmu-
lasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9. A Coral Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a következő indokok miatt:

I. Nem az utas érdekkörében felmerült okból:
– az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt

helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben a Coral Tours ilyen helyettesítő szolgál-
tatásra nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja
el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jegybanki alapka-
mat megfizetésével. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű
a díjkülönbözet az utast illeti. Az utast megilleti az elállással okozott kár (beleértve a
nem vagyoni kárt is) megtérítése, kivéve:

– ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben
elvárható gondossággal el nem hárítható – az emberi életet és egészséget illetve
vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti
csapás stb.) merül fel, vagy – ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacso -
nyabb résztvevőszámot sem éri el, és a Coral Tours az elállásról a írásban tájékoztatta
az utast az utazási szerződésben megjelölt határidőben.

II. Az utas érdekkörében felmerült ok esetén a Coral Tours.-t felelősség nem terheli.
Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el
mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Külügymi -
nisz térium (külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv)
honlapján „utazásra nem javasolt”  célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba
felvételre kerül  a Coral Tours köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szol-
gáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a
Coral Tours köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni. Ebben az esetben az utas elállhat
a szerződéstől vagy, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a szerződést módosítani
kell. Elállás esetén a köteles a befizetett díjat visszafizetni.

III. A Coral Tours az adott uticél időjárásáról tájékoztatást ad, mikor van
az adott helyen esős évszak, de a globális felmelegedés következtében
kialakult szokatlan időjárási kilengésekért felelősséget nem vállal.

Utazási feltételek a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra 2017.
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10. Az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll
az utazást megelőző 60. napig az utazást kártérítési kötelezettség nélkül lemondani
(elállás). Kivétel: olyan esküvővel kapcsolatos szolgáltatás megrendelése, ahol a Coral
Tours külföldi partnere ezt másképp kéri, így ezt külön megállapodás rögzíti.

Ha az utas az utazás megkezdése előtti 59 napon belül, de legkésőbb az utazást
megelőző 4. munkanapon lemond, illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson,
az alábbi átalánykártalanítást kell megfizetnie:

59-35 nap a részvételi díj 10 %-a; 35-25 nap a részvételi díj 40 %-a; 25-15 nap
a részvételi díj 70 %-a; 14-4 nap a részvételi díj 90%-a;

Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző
3 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a Coral Tours-nak megtéríteni.
A Coral Tours ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a be-
fizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levo -
nására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.

11. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a
hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utas-
nak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy
testvére is lemond, a lemondás miatt a 10. pont szerinti átalánykártalanítást tartoznak
megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel
jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt
feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételérő írásban nyilatkozik.
Az utas az engedményezésről köteles írásban a Coral Tours tájékoztatni, és az igazolt
többletköltséget viselni. A többletköltségekért az utas és az engedményes egyetem-
legesen felel.

12. Ha az utas a Coral Tours által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos
(vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, továbbá igazolt ka-
tonai szolgálata, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a Coral Tours-t illető, az utas
által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást a Biztosítótársaság
– amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött – a biztosítás feltételei
szerint megtéríti. Az útlemondási biztosítás (szerződés) az utas és a Biztosítótársaság
között jön létre, ebben szerződéskötésben a Coral Tours, mint közvetítő vesz részt.
Ebből adódik, hogy az Utasnak kötelessége a kárbejelentését a Biztosítótársaságnak
is haladéktalanul jelenteni.

13. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy az utas előleg be-
fizetésekor ún. „útlemondás biztosítást” kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból
eredő kötbérköltség 80%-át megtéríti. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás
megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a be-
fizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem
számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő
közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának vissza-
térítését nem követelheti.

A Coral Tours az utast csoportos társasutazás esetén – amennyiben a részvételi
díj ezt tartalmazza – az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset,
poggyászkár esetére) a biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződés kiegészítéséül szol-
gáló utazási katalógus (tájékoztató) tartalmazza annak pontos leírását, részletes leírását
az adott biztosítás fajtákról.

14. A Coral Tours felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
a) a Coral Tours az utazást
– nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a díjat arányosan leszállítani,
– nem teljesíti, köteles a díjat visszafizetni
Ha az utazás megkezdését követően a Coral Tours a szerződésben meghatározott

szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, ha-
sonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem tel-
jesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható
át. Ha a Coral Tours ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt
indokoltan nem fogadja el, a Coral Tours köteles az utast az utazás kiinduló helyére
szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével
csökkentett díjat visszafizetni.

b) A Coral Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szol-
gáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok
vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szol-
gáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a Coral Tours
felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast
terhelik.

d) A Coral Tours közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga
járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban
kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így a nemzetközi légi fuvarozásról szóló
1929. évi Varsói Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962.
évi Párizsi Egyezmény.

e) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas
közvetlenül tartozik felelősséggel.

f) A Coral Tours segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy
az utazási szerződés hibásan kerül teljesítésre olyan harmadik személy magatartására
visszavezethetően, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével
nincs kapcsolatban és a hibát a Coral Tours kellő gondossággal sem látta előre, illetve
azt nem volt képes elhárítani vagy a vis maior esete következett be.

g) Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba
felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szol-

gáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. Egyéni utazás esetén
az utas köteles a Coral Tours-t a megadott SOS telefonszámon (+36 30 620 8837)
értesíteni minden lényeges körülményről, amely az utazási szerződés teljesítését
érintheti. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a
helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik
példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas
panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amenny-
iben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogásait az utazás befe-
jezését követő 8 napon belül köteles a Coral Tours tudomására hozni, jogvesztés terhe
mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kap -
cso latos kárigények benyújtására is. A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés
nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősség mértéke nem haladhatja
meg szolgáltatási díj (részvételi díj) kétszeresét.

15. Az utas a légitársaságok utazási feltételeit (üzletszabályzatait) az irodákkal kötött
megállapodás részeként kötelezőnek fogadja el. A repülőtársaságok a menetrendben
és/vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek (a légitársaságok
érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés
részét), szükség esetén repülőgéptípus- vagy repülőtársaság cserére kerülhet sor,
valamint a kapcsolódó illetékeket a mindenkori hatósági díjszabások változtathatják.
A repüléssel kapcsolatos mindennemű felelősség a fuvarozó céget (légitársaság) ter-
heli, annak színvonaláért, a szolgáltatás meglétéért, a járatok pontos érkezéséért/in-
dulásáért, a csatlakozások eléréséért, ezek következményeiért, stb. a Coral Tours nem
felel. 

A légifuvarozásra szóló jogviszony a foglalás és/vagy repülőjegy alapján valamint
a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól 5.§ alapján a
légi személyszállítási szerződés a légitársaság és az utas között jön létre, ezzel az Utas
elfogadja az adott légitársaság(ok) üzletszabályzatát. Ilyen és hasonló ügyekben a
kizárólagos illetékes az adott légitársaság. A Coral Tours és közreműködőjeként eljáró
légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által kihirdetett, és az 1964. évi
19. trv. valamint a 2005.évi XXXIV.tv. által módosított és a 2005. évi XXXV.tv. által
kiegészített 1929. évi Varsói Nemzetközi Egyezmény, a 2005.évi VII. tv. által kihirde-
tett 1999. évi Montreáli Nemzetközi Egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács
261/2004/EK rendelete (2004. 02.11.) korlátozza. 

A Coral Tours felelőssége a foglalás elkészítésére az abban történtek nyomon
követésére, változtatásokra, az utas értesítésére és a jegy kiállít(tat)ására korlátozódik.
A poggyász szállítása a repülőgépen – meghatározott súlyig, légitársaságtól függ –
díjtalan, a többletsúlyért fizetni kell. Az Utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről
az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha a továbbszállítás vagy megőrzés
céljából valamely közvetítő (pl. légitársaság, fuvarozó) azt átvette. A charter-, ún. “fa-
pados” és különösen kedvező árú járatokra egyedi, sokszor szigorú szabályok
vonatkoznak (pl. nem módosítható, azonnal 100% fizetendő, stb.), és sokszor a menet -
rendszerinti járatoktól eltérő (annál csekélyebb) szolgáltatást tartalmaznak. Ezen
feltételeket az Utas a foglalás elkészíttetésével elfogadja, azok be nem tartásából és a
velük kapcsolatban felmerült károkért a Coral Tours-t felelősség nem terheli. A Coral
Toursnak jogában áll a repülőjegyet partnercégein keresztül bonyolítani, ahogy az
Utasnak is, hogy a földi szolgáltatások eléréséhez (odautazás) szükséges repülőjegyet
a Coral Tours partnercégénél vagy bárhol máshol vásárolja meg. 

16. A 2009. évi LXXVI. Tv., (amely a szolgáltatás tevékenység folytatásának sz-
abályairól szól), 34.paragrafusának (1) bekezdésének g) pontja értelmében a Coral
Tours a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a Colonnade Insur-
ance S.A. Magyarországi Fióktelepénél, címe: 1143 Budapest, Stefánia út 51. Tel.:
+36/1/4601400 Fax: +36/1/4601499 e-mail: info@colonnade.hu cégjegyzék -
szá ma: Fôvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-17-000514; Adószám:
22548997-4-42. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Coral Tours által Magyar or -
szágról külföldre és a belföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvény -
száma: VBB/2017/159 és VBB/2017/159B, összege külföldre: 20 400 000 Ft
(azaz húszmillió négyszázezer Forint) és belföldre: 500.000 Ft (azaz ötszázezer Forint),
célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

17. A Coral Tours által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik
magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság – a hatásköri szabályokra figyelemmel a
Fővárosi Bíróság – kizárólagos illetékesének.

18. A Coral Tours a programfüzetben előforduló nyomdai hibákért felelősséget
nem vállal. Az adatokban bekövetkezett – és időközben felismert – változásokról a
Coral Tours haladéktalanul tájékoztatja utasait. E program-kínálat készítésekor (2016.
december 20-ig) érvényes jogszabályok, előírások kerültek figyelembevételre.

A fentieket tudomásul vettem. Az útlemondási biztosításról szóló tájékoztatót
megismertem és a feltételeit tudomásul vettem.

Dátum: Budapest, 2017. ..........................................................................................................................

Aláírás (utastársaim nevében is): ..........................................................................................................




