Marsa Malaz Kempinski 5* repülőjeggyel
Utazás:
menetrend szerinti Qatar járat

Elhelyezés:
5*-os szálloda

Ellátás:
reggeli

Részletes program
Marsa Malaz Kempinski, The Pearl 5*
A Marsa Malaz Kempinski, The Pearl saját stranddal, szabadtéri medencékkel és Spa by Clarins wellnessrészleggel várja vendégeit Dohában, a Katar
Gyöngye szigeten. Az 5 csillagos üdülő- és wellnessközpont fényűző folyosókkal, díjmentes wifivel és ingyenes inasszolgáltatással rendelkezik. A
helyszínen teniszpálya is található. A 281 szoba és lakosztály a kifinomult európai építészetet hagyományos arab elemekkel ötvözi. A szállásokhoz
erkély vagy terasz kapcsolódik, ahonnan az Arab-öbölre, a Katar Gyöngye szigetre vagy a szálloda környékére nyílik kilátás. A saját fürdőszobában
kád, hajszárító és fürdőköpenyek gondoskodnak a vendégek kényelméről. A szálloda 11 exkluzív éttermében és társalgójában sokszínű, a világ
minden tájáról származó autentikus ételeket kínálnak, melyek minden gasztronómiai igényt kielégítenek. A kellemes időtöltést szivarszalon és
jazzház is szolgálja. A vízparti szállodában rendezvényhelyszínek is biztosítottak, köztük a Palazzo és a Venezia bálterem, továbbá 6 külön bejáratú
tárgyalóterem. Az üdülőközpont gyerekklubot, vízi sportprogramokat és egészségklubot is kínál.

Választható szobatípusok
Deluxe Pearl view szoba
A szoba mérete: kb. 75 m² . A Pearl View Marsa Malaz Kempinski exkluzív kilátást kínál a Katar Pearl ikonikus ember alkotta szigetére,
lélegzetelállító velencei csatornáival és tornyaival. Ez a szoba king-size ággyal és tágas kültéri területekkel (erkély / terasz) található. A meleg színek
derűs palettája a szövetekben és a kárpitokban pihentető környezetet teremt. A szoba páratlan teret kínál, beleértve a kültéri területet is.

Szoba típus
két ágyas szoba/fő/7 éj
A szoba felszereltsége:

Deluxe Pearl View
239 000 Ft-tól

Fürdőszobai piperecikkek
Fürdőköpeny
Törölközők
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Hajszárító
Papucs
Fürdőkád
Zuhany
Kávéfőző és teafőző
Minibár
Széf
Laptopszéf
Telefon
Légkondicionálás
Vasaló
Nadrágvasaló
Ágynemű

Erkély
Műholdas csatornák
Síkképernyős tévé
Ébresztés
Vízforraló
Ruhatartó állvány
Konnektor az ágy közelében
Ülősarok
Íróasztal
Kanapé
Városra nyíló kilátás
Szőnyegpadló
24 órás privát inas szolgálat

Deluxe szoba - kilátással a mendencére
A szoba mérete: kb. 75 m² . A Marsa Malaz Kempinski medencére néző kilátása kiváló és pihentető kilátást kínál a szálloda hét medencéjére és a
szabadtéri jakuzzira. Ez a szoba king-size ággyal és tágas kültéri területekkel (erkély / terasz) felszerelt. A meleg színek derűs palettája a szövetekben
és a kárpitokban pihentető környezetet teremt. A szoba páratlan teret kínál, beleértve a kültéri területet is. Felhívjuk figyelmét, hogy a maximális
férőhely 2 felnőtt és 1 gyermek 12 éves korig lehet. Pótágy vagy kiságy biztosított felár ellenében.

Szoba típus
két ágyas szoba/fő/7 éj
A szoba felszereltsége:

Deluxe - mendencével
275 500 Ft-tól

Fürdőszobai piperecikkek
Fürdőköpeny
Törölközők
Hajszárító
Papucs
Fürdőkád vagy zuhanykabin
Kávéfőző és teafőző
Minibár
Széf
Laptopszéf
Telefon
Légkondicionálás
Vasaló
Nadrágvasaló
Ágynemű

Erkély
Műholdas csatornák
Síkképernyős tévé
Ébresztés
Vízforraló
Ruhatartó állvány
Konnektor az ágy közelében
Ülősarok
Íróasztal
Kanapé
Medencére nyíló kilátás
Szőnyegpadló
24 órás privát inas szolgálat

Sea view szoba - kilátással a tengerre
A szoba mérete: kb. 75 m² . Tengerre néző kilátás nyílik az Arab-öböl azúrkék vizére, amely a Marsa Malaz Kempinski magánszigetét veszi körül.
Ez a szoba king-size ággyal és tágas kültéri területekkel (erkély / terasz) felszerelt. A meleg színek derűs palettája a szövetekben és a kárpitokban
pihentető környezetet teremt. A szoba páratlan teret kínál, beleértve a kültéri területet is. Felhívjuk figyelmét, hogy a maximális férőhely 2 felnőtt és
1 gyermek 12 éves korig lehet. Pótágy vagy kiságy biztosított felár ellenében.

Szoba típus
két ágyas szoba/fő/7 éj
A szoba felszereltsége:

Deluxe Sea View
303 000 Ft-tól

Fürdőszobai piperecikkek
Fürdőköpeny
Törölközők
Hajszárító
Papucs
Fürdőkád vagy zuhanykabin
Kávéfőző és teafőző
Minibár
Széf

Erkély
Műholdas csatornák
Síkképernyős tévé
Ébresztés
Vízforraló
Ruhatartó állvány
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Laptopszéf
Telefon
Légkondicionálás
Vasaló
Nadrágvasaló
Ágynemű

Konnektor az ágy közelében
Ülősarok
Íróasztal
Kanapé
Tengerre nyíló kilátás
Szőnyegpadló
24 órás privát inas szolgálat

A szálloda éttermei
További információ
Tervezett menetrend
Az utazáshoz a világ egyik legjobb légitársaságát ajánljuk:

Budapest - Doha 09:40-16:00 Az utazás időtartama kb. 5 óra 20 perc
Doha - Budapest 08:15-12:55 Az utazás időtartama kb. 5 óra 40 perc
A menetrend változtatás jogát a légitársaság fenntartja.
Igény esetén business osztály is foglalható.
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Árak és indulás
Indulás - visszaérkezés
tetszőleges időpont

Utazás hossza
8 nap / 7 éj

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
555 000 Ft

AZ ÁR TARTALMAZZA
repülőjegyet illetékkel (változhat)
7 éjszaka szállást 5 csillagos szállodában, kétágyas szobában
reggelit
transzfert
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útlemondási biztosítás
1.5%
borravaló
kb. 5 USD/fő/nap
Transzfer

EGYÉB KÖLTSÉGEK

BBP biztosítás
fakultatív programok

