Miért érdemes már most előfoglalni a Vietnam nyaralásunkra?
Vietnam nagyon népszerű desztináció a turisták körében, így egyáltalán nem
meglepő, ha nagyon gyorsan telnek be a helyek, és fogynak el a jobbnál jobb
lehetőségek. Ezért, ha már valaki most tudja, hogy jövő nyáron ide szeretne utazni a
párjával, barátaival, vagy a kedves családjával akkor már most érdemes megnézni
az első előfoglalási kedvezményeket, melyek már javában lehet foglalni. Persze, azt
azért jó tudni és tájékozódni róla, hogy mettől-meddig körülbelül milyen
kedvezményekkel találkozhatunk és ezt mérlegelve elkezdeni lefoglalni a
nyaralásunkat és szerezz Vietnam vízum online.
Miért is jó nekünk, ha időben foglalunk? Természetesen első körben persze, hogy a
kedvezmények miatt, hiszen nem mindegy egyáltalán, hogy 20-30% kedvezménnyel
is hozzá juthatunk egy-egy nyaraláshoz. De ez persze nem minden, mind e mellett
fontos szempont az is, hogy ha időben foglalunk biztos, hogy még van hely a
szállodában és a repülőn is, így nem kell aggódnunk azon, hogy vajon megkapjuk a
hőn áhított tengerpartra néző szobánkat vagy nem. A repülőn sem mindegy hol
ülünk, ha vannak extra igényeink valamint ilyenkor még a legjobb járatokat is
kifoghatjuk, aminek köszönhetően a legtöbb időt tölthetjük el a kedvenc
nyaralásunkon. Valamint ha időben foglalunk akár további kedvezményekre is szert
tehetünk. Ismerkedjünk meg néhány szálloda Da Nang, melyek már most foglalhatók
a következő szezonra.
Intercontinental Resort 5*:
A szállodák nagyon közel helyezkedik el Hanoi város központjától, ami remek
kirándulási lehetőséget biztosít. Közvetlenül a homokos tengerparton fekszik,
melynek köszönhetően nem csak a saját medencéiben, hanem a tengerben is meg
mártózhatunk akár minden nap. A felnőttek és a gyerekek egyaránt megtalálják a
nekik megfelelő szórakozási lehetőséget, hiszen mind belső, mind külső medencék
is vannak külön kicsiknek és nagyoknak. E mellett egy aquapark részleggel is
rendelkezik a szálloda, ahol a csúszdák szerelmesei remekül szórakozhatnak.
Azoknak ajánlom ezt a szállodát, akik szeretek a luxust és prémium kategóriás
minőséget. Ulltra All Inclusive ellátást biztosít a szálloda, melyben több különböző
éttermek és bárok vannak a segítségére. A központi étterem mellet, az a’la carte
éttermek is megtalálhatóak, ahol különböző nemzetek ízeivel is megismerkedhetnek.
Esténként a bárok, valamint a diszkó gondoskodik a megfelelő szórakozási
lehetőségről.
Furama Resort 5*:
Da Nang repterétől nem messze található a szálloda, ahonnan hamar bejuthatunk a
belvárosba. Az egyik fő előnye, hogy a homokos tengerparton terül el, így mindig
elérhető számunkra a tenger varázsa. Unatkozni itt sem lehet, hiszen erről
animációs programok és sport tevékenységek gondoskodnak. Mind a medencéknél,
mind a tengerparton rendelkezésre állnak a szálloda vendégei számára
strandtörölközők, napágyak és akár matracok is. A gyermek szórakozásáról a
gyermekmedence gondoskodik, valamint a számukra megfelelő csúszdák. De a
felnőttek se csüggedjenek, hiszen ők is tudnak csúszdázni és szórakozni.
Családoknak kimondottam ajánlanám ezt a szállodát, hiszen minden megtalálható,
ami az ő kényelmük érdekében fontos szerepet játszik. Ulltra All Inclusive étkezéssel
találkozhatunk, mely a különböző éttermek történik svédasztalos, vagy a’la carte
módon. Azok, akik szeretnek ismerkedni az ízekkel, nekik bőven lesz rá itt módjuk.

