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NYERJ UTAZÁSI UTALVÁNYT!



BUDAPESTRŐL KÖZVETLENÜL AMERIKÁBA!

Májustól több újításnak is örülhetnek az USA rajon-
gók, többek között annak, hogy hosszú idő után is-
mét átszállás nélkül, közvetlen járattal lehet meg-
közelíteni az amerikai kontinenst. A lengyel LOT 
légitársaság New Yorkba és Chicagoba biztosít köz-
vetlen járatot Budapestről. New Yorkba május 3.-tól 
Chicagoba pedig május 5-től foglalhatunk repülője-
gyet. Szintén május elején indít az American Airlines 

közvetlen járatot Budapest – Philadelphia útvonalon.

2018 MEGLEPETÉSE: ALBÁNIA

Az idei nyár egyik legizgalmasabb, és egyik legmeg-
lepőbb úti célja Albánia! Számos új szálloda épült 
a növekvő számú látogató kiszolgálására a gyönyö-
rű, homokos tengerpart közelében. Választhatunk 
reggelis, félpanziós vagy all inclusive szálláshelyek 
között, attól függően, mennyi időt szeretnénk a szál-
lodában tölteni. Ha egész héten heverészni vágyunk 
a tengerparton, az all inclusive ellátást érdemes  

választani, ha pedig több napot is kirándulásoknak szentelünk – hisz van bőven látnivaló  
az országban –elég lehet a reggelis, vagy félpanziós ellátás is. Ha már évek óta nem  
tudnak újat mutatni Neked az utazási irodák, ez a Te éved lesz, irány Albánia!

ÚJRA HÓDÍT A TÖRÖK TENGERPART

Az elmúlt évek világban történt eseményei nem 
kedveztek a török turizmusnak, mely azonban idén 
újra szárnyal. A tavalyi év sikere után 2018-ban az 
emberek újra a szívükbe fogadták a Török Riviérát, 
mely érthető, hiszen ár/érték arányban a legjobb 
nyaralást biztosítja a régió, annyiért nyaralhatsz all 
inclusive ellátással 5*-os szállodában, mint más 
európai nyaralóhelyen 2-3*-ban, maximum félpan-

zióval. A jó idő és a napsütés májustól októberig garantált, a helyiek kedvessége, a hihe-
tetlenül finom török ételektől roskadozó büféasztalok, az őrült jó csúszdaparkok és az 
ország természeti és építészeti csodái idén is szeretettel várják a turistákat.

Hírek az utazás világából



Nyárindító akció május 2-14. között. 

Ajándék a vásárlás mellé akár 4990 Ft értékben
20% kedvezmény egyes bőröndök árából 

nyereményjáték 50.000 Ft-os fődíjért
30 napos visszaküldési lehetőség 

100% pénzvisszafizetési garanciával

1000 Ft-os ajándékkupon minden vásárlás mellé

Részletek: www.holidayshop.hu/var-a-nyar-akcio 

VÁR A NYÁR  

VÁSÁROLJ –NYERJ - UTAZZ!  
Indulj heti nyereményekért és egy 
50.000 Ft-os utazási utalványért!

Kattints ide a részletekért: www.holidayshop.hu/jatek

https://www.holidayshop.hu/var-a-nyar-akcio 
https://www.holidayshop.hu/jatek 


Újdonságok webshopunk kínálatában

Gabol Magic 

kabinbőrönd
55 x 40 x 20 cm 

24.990 Ft

Gabol Street 

hátizsák
55 x 39 x 20 cm

10.490 Ft

TSA számzárral!

PVC mentes!

     Ryanair méretű 

     kabinbőrönd

       55 x 40 x 20 cm

       Több színben!

     13.990 Ft

Gabol 
bőröndhuzat
M és L méretben is

6.290 Ft-tól

https://www.holidayshop.hu/gabol-borondhuzat 
https://www.holidayshop.hu/gabol-magic-kabinborond
https://www.holidayshop.hu/gabol-street-hatizsak 
https://www.holidayshop.hu/gabol-magic-kabinborond
https://www.holidayshop.hu/gabol-street-hatizsak 
https://www.holidayshop.hu/ryanair-meretu-kabinborond-fekete 
https://www.holidayshop.hu/gabol-borondhuzat 
https://www.holidayshop.hu/ryanair-meretu-kabinborond-fekete 


Gabol Trip 

utazótáska
39 x 29 x 18 cm 

9.990 Ft

Wizz Air járatra felvihető  
elsőbbségi beszállás esetén!

Strandtáska
kétféle mintával

4.990 Ft

Gabol 
uzsonnástáska

4.990 Ft

Gabol Black 

laptophátizsák
15,6”-os laptoptartóval, 

rengeteg zsebbel!

18.990 Ft

https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/utazotaskak/gabol-trip-utazotaska
https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/utazotaskak/gabol-trip-utazotaska
https://www.holidayshop.hu/utazasi-kellekek/strand/matrozmintas-strandtaska-feher
https://www.holidayshop.hu/utazasi-kellekek/strand/matrozmintas-strandtaska-feher
https://www.holidayshop.hu/gabol-color-uzsonnas-taska
https://www.holidayshop.hu/gabol-black-laptophatizsak
https://www.holidayshop.hu/gabol-color-uzsonnas-taska
https://www.holidayshop.hu/gabol-black-laptophatizsak


Gabol Malasia 

bőrönd
M és L méretben 

15.590 Ft-tól

Gabol Line 

bőrönd
3 méretben 

19.190 Ft-tól

Gabol Paradise 

bőrönd
M és L méretben

22.490 Ft-tól

D&N Superlight 

bőrönd
M és L méretben, 

alig több mint 2 kg!

23.990 Ft-tól

Charter járatra ajánljuk

https://www.holidayshop.hu/gabol-malasia-borond
https://www.holidayshop.hu/gabol-malasia-borond
https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/borondok/puhafedeles-borondok/dn-superlight-borond
https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/borondok/kemenyfedeles-borondok/gabol-paradise-borond
https://www.holidayshop.hu/gabol-borond-ga-1123-petrolkek-kicsi
https://www.holidayshop.hu/gabol-borond-ga-1123-petrolkek-kicsi
https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/borondok/kemenyfedeles-borondok/gabol-paradise-borond
https://www.holidayshop.hu/taskak-borondok/borondok/puhafedeles-borondok/dn-superlight-borond


Miért vásárolj nálunk?

       Webshop: www.holidayshop.hu
       Email: rendeles@holidayshop.hu
       Telefon (hétköznap 9.30-15.30): 
       70/624-2914

Jelen katalógusban található tartalom a szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Holidayshop Bt.  
szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos felhasználási jogokkal kizárólag a Holidayshop Bt. 
rendelkezik. A tartalom bármilyen hasznosítására a www.holidayshop.hu/aszf oldalon található Általános Szerző-
dési Feltételeink 1.3 pontja szerint van lehetőség.

KUPON
1000 Ft kedvezmény

min. 10.000 Ft értékű vásárlás esetén

Kuponkód: MAGAZIN1802
Érvényes: 2018.08.31-ig, minden, kivéve akciós termékünkre.

http://www.holidayshop.hu
mailto:rendeles@holidayshop.hu
http://www.holidayshop.hu/aszf

