N Á S Z U T A S V I P c s o m a g o k – Makrygialos – Görögország
Minden kislány és nagylány arra vágyik, hogy életében egyszer felvehesse azt a bizonyos gyönyörű,
hosszú fehér ruhát. Arra, hogy házasságkötés romantikus napján ő legyen a legszebb, mint egy
hercegnő, amikor minden róla és párjáról szól. Van azonban, aki szeretné, hogy nem csak az
esküvője, de a nászútja is igazán különleges és fenomenális legyen. Te ide tartozol?
Nyilvánvalóan, az esküvőtök tervezésénél a nászút is előkelő helyet kell, kapjon a listán, és persze
rengeteg kérdés is felmerül. Gyorsan és könnyedén szeretnétek eljutni a nászút helyszínére, és
azért tengerpart is legyen.

H o l és h o g y a n t u d n á t o k e l t ö l t e n i a
legemlékezetesebben a mézesheteket?
Van egy biztos pont, ahol tutti, hogy a legjobb kiszolgálást kapjátok. A görögországi
tengerparti Makrygialoson a kettesben töltött időtök maradandó közös élményetekké válik.
Nászutas Afrodite Meglepetés szobabekészítés 29.900,-Ft/pár:
- A megérkezés napján a szobátok különleges miliőt árasztva fogad Benneteket.
Előregisztrációs áron csekély: 19.900,-Ft!
Nászutas Filáki (Csók) 59.900,-Ft/pár:
- Érkezés napján virág és pezsgős köszöntés a nyaralóhelyen.
- Egy alkalommal bensőséges gyertyafényes “isteni” vacsora
és görög finomságok falatkái.
Előregisztrációs áron csupán: 49.900,-Ft!
Héra nászutas csomag 74.900,-Ft/pár:
- Érkezéskor az üdülőhelyen virágcsokros és pezsgős
köszöntés.
- Egy alkalommal romantikus gyertyafényes-pezsgős vacsora egy tengerparti étteremben.
- Andromeda nászutas ajándékcsomag.
Előregisztrációs áron csak: 64.900,-Ft!
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Nászutas Pándá mázi (Mindig együtt) 179.900,-Ft/pár:
- Érkezés napján virágcsokor és pezsgős fogadtatás boldogságkapu alatt.
- Egy alkalommal meghitt gyertyafényes “isteni” vacsora és görög finomságok falatkái.
- 50 fotó DVD-n és 3 választott kép 15×20 cm méretben nyomtatva.
Előregisztrációs áron mindössze: 169.900,-Ft!
Sagapo (Szeretlek) nászutas csomag 239.900,-Ft/pár:
- Érkezés napján privát transzfer a választott szállodába a
Thesszaloniki reptérről.
- Virágcsokros és stampedlis köszöntés megérkezéskor
Makrygialoson boldogság-szerelem kapu alatt.
- Welcome üdvözlőital 1 üveg bor.
- Édesség bekészítés a szobába.
- Egy alkalommal ünnepi gyertyafényes-pezsgős vacsora
tortával.
Előregisztrációs áron most 229.900,-Ft!
Nászutas kiegészítések, ha nem éritek be csak a simán jóval, Nektek a kihagyhatatlan kell:
✓ Édesség bekészítés a szobába 5.000,-Ft
✓ 100 fotó DVD-n, nyomtatás nélkül 72.990,-Ft (helyi görög vendéglátó fotóz)
✓ 110 fotó DVD-n és ebből 20 db 15x20 cm retusált képpel: 198.990,-Ft (profi fotóssal)

Garantáljuk, hogy meghitten és kellemesen fogjátok érezni magatokat, ha ránk bízzátok a
szervezés oroszlánrészét. Nektek valóban csak a kényeztető pihenéssel, egymással és a közös
élmények befogadásával kell foglalkozni a makrygialosi mézeshetek során. Nézzétek, ők ezt
mondták miután az Andromedás nászutat letesztelték:
„Egy fantasztikus, élményekkel teli, romantikus nászút volt. A programok klasszak, a tenger nagyon kellemes.
Az ételek finomak és a kiszolgálás jó volt. A szobánk berendezései, az egész felszereltség kifogástalan. Kiváló a kilátás a
partra az erkélyünkről. A hotelapartman és az Andromeda Travel Utazási Iroda munkatársai is nagyon kedvesek és
segítőkészek.” – Márta és Zoltán
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Szálláslehetőségek közül a legnépszerűbbeket itt találjátok »» http://bit.ly/1KAx0rx
Megsúgjuk Nektek, hogy Makrygialos élettel teli részén, egyedülálló kondíciókkal és szuper
fekvéssel bír a legújabb üdülőkomplexum a tengerparti strandtól 5 méterre, amit imádni
fogtok, mert akár az ágyból is gyönyörködhettek a közvetlen tengerre & tengerpartra néző
kilátásban.
Ez nem már, mint a superior STAR BEACH Residencia Resort »» http://bit.ly/1AtoPKh
TIPP:
Szemléljétek meg bátran a helyi nevezetességeket testközelből, vegyetek részt bizalommal az
izgalmas programokon, mert mind-mind kitűnő időtöltés a nászút alatti frissítő csobbanások, az
egészséges napozás és az édes „semmittevés” mellett.
Tekintsétek meg maradéktalanul a fakultatív programokat, melyeket a helyi görög iroda szervez.
Ezekre a programokra a helyszínen tudsz jelentkezni.
Melyik szenzációs fakultatív programra mennétek szívesen? Böngésszétek át a részletes tájékoztatót
a weboldalunkon: http://bit.ly/1KhhOuu. Ezeket a hozzáértő helyi görög iroda szervezi, és ha
bármelyik megtetszik, egyszerűen a helyszínen tudtok rá jelentkezni.
Valamennyi igényeteket és elképzeléseteket, feltétlen írjátok meg nekünk, hogy tapasztalt
munkatársaink pontos, kalkulált javaslatot tehessenek. A mesterfogásokkal együtt olyan
villámpraktikákkal látunk el, melyekkel tutira elkerülitek a nászutatok szervezésének buktatóit.

FONTOS! A gondosan összeállított pazar nászutas csomagok önmagukban nem rendelhetőek
meg, kizárólag legalább a szállás vagy szállás+utazás szolgáltatással együtt foglalható.
Csupán annyi a teendőtök, hogy kitöltitek a mellékelt igényfelmérő ajánlatkérő lapot és
kötelezettség nélkül visszakülditek nekünk e-mailben vagy faxon. Körültekintően fogunk
segíteni, ha már elhatároztátok magatokat, mert arra törekszünk, hogy olyan, a konkrét
elképzeléseitek szerint összeállított kalkulációt kapjatok kézhez, ami alapján nyugodt szívvel
meg tudjátok tenni a foglalást. És ez még nem minden, mert ígérjük, megtoldjuk pár ajándékkal!
Boldogan és megtisztelten fogadjuk, ha az Andromeda Travel Utazási Irodát bízzátok meg a
komplex szervezéssel. Egyedi ötletek, kívánságok esetén is készséggel állunk szolgálatotokra.
Szívélyes üdvözlettel, csupa jót kívánva várja a megkereséseteket:
ANDROMEDA TRAVEL Utazási Iroda
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