
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 04.05. CSÜTÖRTÖKTŐL 04.11. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán 
elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek 
műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási 
hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.
* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az 
értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2018. 14. hét aldi.hu

án

-20 %

799
Ft/csomag

999 Ft helyett

-140 Ft

759
Ft/darab

899 Ft helyett

UHT tej
2,8 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
179 Ft/l

Kiváló minőségű magyar tej 
az Alföldi Tej Kft.-től!

rkupakkal
boz
/l -18 %

179
Ft/doboz

219 Ft helyett

Vágott,  
sárga hüvelyű  
zöldbab
1 kg/csomag
279 Ft/kg

somag
/kgg -30 %

279
Ft/csomag

399 Ft helyett

Gouda sajt 
többféle
450 g, 400 g vagy
265 g/darab 
1 686,67 / 1 897,50 / 
2 864,15 Ft/kg

 
Toalettpapír
deluxe, 4 rétegű
10 x 160 lap/csomag
79,90 Ft/tekercs

11 990 Ft

/darab

Ruhaszárító*
11 990 Ft/db

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI KERTI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 8 - 10. OLDALAKON!

1 999 Ft

/készlet/darab

Kerámiakés-készlet,  
2 részes vagy kerámiakés*
1 999 Ft/készlet/db

Bevásárlótáska*
1 999 Ft/db

ÖRTÖKTŐL 04 11 SZERDÁIG

1 999 Ft

/darab

Ft

és*

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
 TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

04.05. csütörtöktől

04.08. vasárnaptól04.08. vasárnaptól



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

04.05. csütörtöktől

Érvényes  
04.05-től 04.11-ig!

Csirkealsócomb vagy 
csirkefelsőcomb 
védőgázas 
csomagolásban 
/kg
569 Ft/kg

-26 %

569
Ft/kg

769 Ft helyett

-25 %

179
Ft/pohár

239 Ft helyett

Kiváló minőségű magyar tejföl 
az Alföldi Tej Kft.-től!

Tejföl
12 % zsírtartalom 
450 g/pohár
397,78 Ft/kg 

Hasábburgonya
sütőben süthető
1 kg/csomag 
319 Ft/kg

-20 %

319
Ft/csomag

399 Ft helyett

Zala felvágott vagy 
sertésfelvágott-variációk
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

-400 Ft

1 799
Ft/darab

2 199 Ft helyett

Téliszalámi
380 g/darab 
4 734,21 Ft/kg

Libazsír vagy 
kacsazsír 
200 g/tégely 
1 045 Ft/kg

agy 
-21 %

209
Ft/tégely

265 Ft helyett

Sertés darált hús
zsírtartalom: max. 7 %
500 g/tálca
1 198 Ft/kg

-20 %

599
Ft/tálca

749 Ft helyett

Csirkemell- vagy 
pulykacombsonka
szeletelt
100 g/csomag
1 390 Ft/kg

-22 %

139
Ft/csomag

179 Ft helyett

Kövön sütött pizza
mozzarellás vagy tonhalas vagy 
vegetáriánus vagy sonkás vagy 
szalámis vagy diavolo
430 g/darab
1 276,74 Ft/kg

-26 %

549
Ft/darab

749 Ft helyett

Alaszkai 
tőkehalfilé, 
panírozott*
MSC-tanúsítás
280 g/tálca
6 425 Ft/kg

1 799 Ft

/tálca

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

tálalási javaslatALDI | 2



04.07. szombatig

Tonhalfilé natúr vagy  
napraforgóolajban
195 g/doboz
2 326,67 / 2 492,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

orgóogóolajban
oz
 492,86 Ft/kg
g)

-27 %

349
Ft/doboz

479 Ft helyett

Ásványvíz
szénsavas vagy 
szénsavmentes vagy 
enyhén dúsított 
1,5 l/palack
66 Ft/l

y 

-23 %

99
Ft/palack

129 Ft helyett

 
Maxi King
tejes krémmel és karamellel 
töltött ostya mogyoródarabkás 
tejcsokoládé-bevonattal
35 g/darab 
3 971,43 Ft/kg

-17 %

139
Ft/darab

169 Ft helyett

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

Teljes értékű  
kutyaeledel 
10 kg/csomag
199,90 Ft/kg

kű 
el

-300 Ft

1 999
Ft/csomag

2 299 Ft helyett

10 kg

 
Földimogyoró
sózott vagy natúr
200 g/csomag
995 Ft/kg

yoró
atúr
g

-16 %

199
Ft/csomag

239 Ft helyett

 
WC Power blokk
többféle
2 x 55 g/csomag
4 081,82 Ft/kg

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

799Ft

/palack

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

Super Fruit 
gyümölcslé*
piros gyümölcsök-
acerola vagy
ananász-alma-
guava-baobab 
0,75 l/palack
1 065,33 Ft/l

Tejsavóital*
mangós vagy 
maracujás
1 l/doboz
599 Ft/l

Grízpuding*
meggy vagy eper-málna vagy 
erdei gyümölcs vagy 
mangó-őszibarack
175 g/tégely 
965,71 Ft/kg

169Ft

/tégely

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

  
Rosé Cuvée 
oltalom alatt álló földrajzi 
jelzésű, félédes rozé 
0,75 l/üveg 
665,33 Ft/l

-28 %

499
Ft/üveg

699 Ft helyett

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ, 

SALÁTÁKHOZ

FELSŐ-
MAGYARORSZÁG /

DUNÁNTÚL

SFÉLÉDE

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 7 - 8 °

Z, HALAKHOZ
Z, SZÁRNYASOKHOZ

OZSALÁTÁKHO

-FELSŐ-
/MAGYARORSZÁG /
LDUNÁNTÚL

-40 %

59
Ft/darab

99 Ft helyett

Bon appetit baguette
110 g/darab
536,36 Ft/kg

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

599Ft

/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

04.08. vasárnaptól

Habosított 
sajtkészítmény*
bazsalikom-fenyőmag vagy 
provanszi ízesítésű
140 g/doboz
3 350 Ft/kg

 
Aranyfalatok*
sütnivaló panírozott sajtfalatok, 
többféle
188 g, 184 g vagy 180 g/doboz
3 186,17 / 3 255,43 / 3 327,78 Ft/kg

Kapható 04.08-tól 
a készlet erejéig!

499Ft

/csomag

Kiváló minőségű magyar kefir a Tolnatej Zrt.-től!

-40 %

39
Ft/pohár

65 Ft helyett

Kefir
3,5 % zsírtartalom 
175 g/pohár
222,86 Ft/kg

-41 %

99
Ft/pohár

169 Ft helyett

   
Gyümölcsös, 
réteges joghurt
epres vagy áfonyás vagy 
sárgabarackos vagy 
cukormentes epres
200 g/pohár
495 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai gyümölcsös, réteges 
joghurt a Friss Élelmiszer Kft.-től!

-16 %

99
Ft/darab

119 Ft helyett

Pingui 
csokoládés vagy karamellás, 
csokoládéval bevont, tejes vagy tejes és 
karamellás krémmel töltött sütemény
30 g/darab 
3 300 Ft/kg

Főzőtejszín*
20 % zsírtartalom
2 x 200 ml/csomag
1 247,50 Ft/l

Löncshús
500 g/tégely 
698 Ft/kg

-30 %

349
Ft/tégely

499 Ft helyett

Sertéstepertő
180 g/doboz 
2 216,67 Ft/kg

-33 %

399
Ft/doboz

599 Ft helyett

-26 %

699
Ft/csomag

949 Ft helyett

Bécsi virsli vagy 
koktél bécsi virsli
2 x 200 g/csomag 
1 747,50 Ft/kgHűtött készétel

többféle 
330 g/doboz 
1 512,12 Ft/kg

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett

Feketeerdei nyers sonka
12 hétig érlelt
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

-28 %

599
Ft/csomag

839 Ft helyett

Kapható 04.08-tól 
a készlet erejéig!

469Ft

/doboz

Kapható 04.08-tól 
a készlet erejéig!

599Ft

/doboz

ALDI | 4



04.11. szerdáig

Zöldségchips
tengeri sós vagy 
sajtos vagy 
borsos
90 g/csomag
4 433,33 Ft/kg

ICC 
Hajfesték
többféle 
599 Ft/doboz

Piramistea*
málna-vörösáfonya vagy 
bodza-feketeribizli vagy 
yerba-gránátalma vagy
zöldtea-citrom
20 x 2 g, 
20 x 1,7 g vagy 
20 x 1,5 g/doboz
9 975 / 11 735,29 / 
13 300 Ft/kg

Kapható 04.08-tól 
a készlet erejéig!

399Ft

/doboz

Meggynektár
50 %-os gyümölcs- 
tartalom
1 l/doboz
279 Ft/l

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett-22 %

69
Ft/darab

89 Ft helyett

Sajtos stangli
80 g/darab
862,50 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

-25 %

599
Ft/üveg

799 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALAKHOZ ÉS 
SZÁRNYASOKHOZ

SZEKSZÁRD

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 7 - 8 °

ÉS HALAKHOZ É
OZSZÁRNYASOKHO

DSZEKSZÁRD

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 °C 

KÖNNYŰ ÉTELEKHEZ,
SZÁRNYASOKHOZ

VAGY HALÉTELEKHEZ

TOKAJ

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T:HŐMÉRSÉKLET
C 12 °

Z,KÖNNYŰ ÉTELEKHEZ
OZSZÁRNYASOKHO
EZVAGY HALÉTELEKHE

TOKAJJ

Papír zsebkendő 
kockadobozban
3 rétegű
60 darab/doboz
2,98 Ft/db

-30 %

179
Ft/doboz

259 Ft helyett

-25 %

119
Ft/doboz

159 Ft helyett

 
Macskaeledel
vad és szárnyas vagy 
csirke és pulyka vagy  
borjú és szárnyas vagy marha és máj
415 g/doboz
286,75 Ft/kg

Koffeinmentes 
instant kávé
100 g/üveg
6 990 Ft/kg

-120 Ft

699
Ft/üveg

819 Ft helyett

-100 Ft

599
Ft/doboz

699 Ft helyett

 
Morzsolt 
csemegekukorica
szuper édes 
340 g/doboz 
522,81 Ft/kg 
(töltőtömeg)

ekukorica

z

)

-25 %

149
Ft/doboz

199 Ft helyett

-80 Ft

499
Ft/csomag

579 Ft helyett

Gyümölcsös müzli
többféle gyümölccsel vagy 
mazsolával és mogyorófélékkel 
1 000 g/csomag
499 Ft/kg

SZEKSZÁRDI
Merlot Rosé
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz rozé 
0,75 l/üveg 
798,67 Ft/l

  
Royal Tokaji 
Dry Oddity* 
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz fehérbor
0,75 l/üveg 
1 732 Ft/l

1 299 Ft

/üveg

Kapható 04.08-tól 
a készlet erejéig!

-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

ALDI | 5



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

ÍZEK
ELLENÁLLHATATLAN

04.05. csütörtöktől

799 Ft

/doboz

Kávékapszula,  
10 darab*
Nespresso®-kompatibilis 
• espresso classico vagy
• lungo classico vagy
• espresso ristretto vagy
• espresso intenso
10 darab/doboz
52 g/doboz
15 365,38 Ft/kg

2 499 Ft

/csomag

Omnia Silk*
szemes pörkölt kávé
1 kg/csomag
2 499 Ft/kg

Tejital  
arabica kávéval*
• latte macchiato vagy
• cappuccino vagy
• espresso macchiato 
250 ml/palack
996 Ft/l

*

Omnia Espresso*
szemes pörkölt kávé
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

2 999 Ft

/csomag

Minipraliné*
dobozonként 9 különböző, 
válogatott minipraliné,
többféle
100 g/doboz
14 990 Ft/kg

1 499 Ft

/doboz

Gumicukor*
többféle ízben
175 g/csomag
2 280 Ft/kg 399 Ft

/csomag

149 Ft

/doboz

Aranybarna
kockacukor*
500 g/doboz
298 Ft/kg

Hupikék törpikék gumicukor*
többféle ízben
175 g vagy 150 g/csomag
2 280 / 2 660 Ft/kg

399 Ft

/csomag

A Nespresso® a Société des Produits Nestlé S.A. bejegyzett védjegye, amely társaság, ill. védjegyei nincsenek kapcsolatban a jelen termékkel, ill. annak gyártójával.

249 Ft

/palack

ALDI | 6



1 199 Ft

/csomag
Svéd süteménykülönlegesség*
• zabpelyhes keksz, 630 g vagy
• zabtallér, 600 g vagy
• duplacsokoládés-keksz, 525 g
630 g, 600 g vagy 525 g/csomag
1 903,17 / 1 998,33 / 2 283,81 Ft/kg

Teljes kiőrlésű 
keksz*
zabpehellyel és 
csokoládédarabokkal 
425 g/doboz
1 291,76 Ft/kg

Omlós keksz*
400 g/csomag
997,50 Ft/kg

399 Ft

/csomag

Vajas ostya vagy  
mandulás keksz*
• vajas ostya, 250 g vagy
• mandulás keksz, klasszikus, 175 g vagy
• mandulás keksz, csokoládés, 175 g
250 g vagy 175 g/doboz
2 796 / 3 994,29 Ft/kg

699 Ft

/doboz

549 Ft

/doboz

Granola müzli*
• csokoládés vagy
• mogyorós vagy
• gyümölcsös
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Egzotikus magvak*
• blansírozott földi mandula, 150 g vagy
• hántolt pisztácia, 125 g vagy
• natúr makadámia, 125 g
150 g vagy 125 g/csomag
9 326,67 / 11 192 Ft/kg

1 399 Ft

/csomag

Aprított 
diófélék*
• mogyoró vagy 
• kesudió vagy
• dió
200 g/csomag
4 495 Ft/kg

duplacsokoládés-
keksz:

mandulás keksz, 
csokoládés:

899 Ft

/csomag

ALDI | 7



04.05. csütörtöktől

39 990 Ft

/darab

Kerti asztal MILANO*
• stabil, porszórt alumíniumváz
• masszív, 15 mm vastag, fahatású, 

műanyag asztallap 
• időjárásálló és UV-álló
• szürke vagy barna színben
• méret: 150 x 90 x 74 cm (szé x ho x ma)
• tömeg: 15,3 kg
39 990 Ft/db

1111213869

16 990 Ft

/darab

Összecsukható asztal MILANO*
• összecsukható alumíniumasztal, kiváló 

minőségű, fahatású, műanyag asztallappal 
• asztallap vastagsága: 15 mm
• helytakarékosan összecsukható
• szürke vagy barna színben
• méret: 70 x 70 x 74 cm (ho x szé x ma)
16 990 Ft/db

biztonsági rögzítés 
az asztal egyik lábán

különböző színekben

Kerti szék MILANO*
• kényelmes ülést biztosít
• kiváló minőségű alumíniumváz
• UV-álló és könnyen kezelhető anyag
• ergonomikus kialakítású háttámla
• szürke vagy bézs színben
• méret: 56 x 89 x 61 cm (szé x ma x mé)
• max. teherbírás: 110 kg
• tömeg: 4 kg
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab
egymásra rakhatók

3 999 Ft

/darab

Prémium székpárna*
kiváló minőségű székpárna, hátsó sarkain tartószalagokkal, 4 megkötő 
szalag a párna anyagából, oldalanként 2-2 darab, állószegély a párna 
teljes hosszán, levehető huzat, 30 °C-ig mosható
• alacsonytámlás székhez, méret: 94 x 46,5 x 5,5 cm, 3 999 Ft/db vagy
• magastámlás székhez, méret: 120 x 50 x 5,5 cm, 4 999 Ft/db
3 999 / 4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Összecsukható szék MILANO*
• kényelmes ülést biztosít
• kiváló minőségű alumíniumváz
• szép formájú, fahatású, műanyag karfa
• UV-álló és könnyen kezelhető
• helytakarékosan összecsukható
• ergonomikus kialakítású,  

5 féle pozícióba állítható háttámla
• szürke vagy bézs színben
• méret: 59 x 107 x 72 cm (szé x ma x mé)
17 990 Ft/db

17 990 Ft

/darab

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

szintezhető asztalláb

1111213870

0000049018

1111213868

prémium székpárna, 
alacsonytámlás székhez:

prémium székpárna, 
magastámlás székhez:

magastámlás 
székhez

alacsonytámlás 
székhez

ALDI | 8



Függő napernyő, Ø 3 m*
• könnyen kezelhető, UV-álló poliészterhuzat  

víztaszító BIONIC FINISH®ECO-bevonattal
• kurblis mechanizmussal nyitható és csukható
• a napernyő dőlésszöge a kar segítségével  

fokozatmentesen állítható 
• 360°-ban forgatható
• hatékony UV-védelem 80-as fényvédő faktorral
• a rúd és a forgatókar alumíniumból, a küllők  

kiváló minőségű üvegszálas anyagból készültek
• tömeg: 14 kg
27 990 Ft/db

27 990 Ft

/darab

16.1.10.0475-80-1

különböző színekben

A BIONIC FINISH®ECO-bevonat víztaszító  
hatású, a környezet védelme érdekében 
nem tartalmaz perfluorozott vegyületeket.

i

0000046757

helytakarékosan 
összecsukható

25 kg

Gránit napernyőtalp*
gránittalp rozsdamentes, nemesacél tartócsővel, a következő 
átmérőjű napernyőrudakhoz alkalmas: 25, 32, ill. 38 mm
• szögletes: méret: 38 x 38 cm, magasság: 6,7 cm vagy
• kerek: Ø 38 cm, magasság: 8,7 cm
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

95 %-ban nem átlátszó

Bambuszhatású 
belátásgátló*
ideális kertbe, erkélyre vagy teraszra, 
UV-álló és időjárásálló PVC-anyagból
méret: 150 x 200 vagy 100 x 300 cm
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Kerti kábeldob, 25 m*
• elektromos kerti eszközök áramellátásának 

biztosításához
• 25 m-es hosszabbító kábeldob, kiváló  

minőségű kábellel
• ergonomikusan kialakított fogantyúk
• túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
12 990 Ft/db

12 990 Ft

/darab

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) 
Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus- 
hulladek/ oldalon talál.

ának 

elem

olatos 
4. (VIII. 1.) 

di.hu/hu/
nikus- 

11 990 Ft

/darab

Ruhaszárító*
kiváló minőségű, stabil,  
teljes alumíniumkivitel, 52 m szárítókötél 
(= 5 - 6 adagnyi mosott ruhához),  
a talajba becsavarható tartócső, vízálló 
csuklópántos zárófedéllel 
tömeg: 3,4 kg
11 990 Ft/db

védőhuzattal és 
tartócsővel

Ruhacsipesz, 20 darab*
műanyag, rozsdamentes  
nemesacél rugóval, a puha 
softgrip-borítás kíméli a ruhákat
20 darab/csomag
39,95 Ft/db

799 Ft

/csomag

tö
11

különböző színekben

Kerti kesztyű, 2 pár*
varrás nélküli, kötött kesztyű,  
víztaszító nitril-bevonattal  
a tenyérrészen  
méret: 7 - 9
2 pár/csomag
499,50 Ft/pár

999 Ft

/csomag

különböző színek  
és minták

Az izzók nem minden lámpatestben cserélhetők. 
Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást  
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy- 
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Kültéri LED-lámpa*
• modern kültéri lámpa rozsdamentes nemesacélból
• energiahatékonysági osztály: A, illetve A++
• IP44 fröccsenő víz ellen védett
• mozgásérzékelővel vagy mozgásérzékelő  

nélkül is kapható
• mozgásérzékelővel felszerelt modellek: egyedileg 

beállítható fényérzékenység és világítási idő
7 999 Ft/db

hulladékgazdáálkodási 
rinti tájékoztatáást  
romos-vagy- 

yedileg
ő

betonlapok nélkül kapható

1111214624

-20 %

7 999
Ft/darab

9 999 Ft helyett

A kültéri LED-lámpa termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban 
és választékban áll rendelkezésre, ezért előfordulhat, hogy a termék 
egyes áruházainkban nem minden típusban vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

ideálisan használható 
fűnyírókhoz és  
sövényvágókhoz

Univerzális tárolókosár*
hasznos segítség a házban,  
a kertben és a garázsban,  
rendkívül teherbíró és rugalmas,  
2 füllel, űrtartalom: kb. 43 l  
max. teherbírás: 50 kg
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.05. csütörtöktől

életnagyságú és 
rendkívül élethű

Madárriasztó bagoly*
mozgó fejjel
elriasztja a zavaró madarakat,  
például galambokat, seregélyeket  
vagy verebeket, amelyek félnek  
a bagolytól, megelőzi a madarak  
okozta károkat és szennyeződéseket,  
a feje mozog a szélben
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Hosszú hatású gyeptrágya, 3 kg*
strapabíróvá teszi a gyepet,  
tömörített, hatóideje 8-10 hét,  
kb. 130 m² felületre elegendő 
3 kg/doboz
666,33 Ft/kg

1 999 Ft

/doboz

egész nyáron át 
virágzik

Szegfű*
12 cm-es cserépben, különböző  
színek és fajták, ágyásokba vagy  
dézsában a teraszra és az erkélyre  
is ültethető, kültérre, téltűrő
699 Ft/db

kaspó nélkül

699 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes

rendszeres  
öntözést igényel
napos / félárnyékos 
helyet kedveli

Nagyvirágú  
árvácska, 6 darab
6-os kiszerelés,  
hordozófogantyúval
6 darab/tálca
99,83 Ft/db

599 Ft

/tálca

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes

vagy 
a bag
okozt
a feje
4 999

339 Ft

/darab

Medvehagyma 
12 cm-es cserépben,
6 darab hagyma 
egy cserépben
339 Ft/db

mérsékelten  
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

Futómuskátli-palánta, 6 darab
6-os kiszerelés, hordozófogantyúval
6 darab/tálca
83,17 Ft/db

499 Ft

/tálca

rendszeres 
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

Szegfű*
12 cm-es cserépben, különböző  
színek és fajták, ágyásokba vagy  
dézsában a teraszra és az erkélyre  
is ültethető, kültérre, téltűrő
699 Ft/db

mm
vv

ff

szürke színben is

bban. OkosabMMindig. Job

6 999 Ft

/darab

Rattanhatású virágtartó*
fonott műanyag, fémkerettel és vízálló műanyag betéttel, 
szürke vagy bézs színben
•  kúp alakú: méret fent: 31 x 31 cm,  

lent: 23 x 23 cm (szé x mé),  
magasság: 64 cm vagy

•  szögletes: méret: 31 x 31 x 64 cm  
(szé x mé x ma) vagy

•  kerek: méret fent: Ø 31 cm,  
lent: Ø 23 cm, magasság: 64 cm

6 999 Ft/db

bban.Okosab

akasztóval4 999 Ft

/darab

Rattanhatású balkonláda*
műanyag betéttel, szürke  
vagy bézs színben
méret: 60 x 19 x 18,5 cm  
(ho x szé x ma)
4 999 Ft/db

220-05-SHS B17

Női vagy férfi kerti papucs*
masszív és könnyen kezelhető, kivehető 
talpbetéttel, kerti használatra ideális
méret: 37/38 - 45/46
1 499 Ft/pár

1 499 Ft

/pár

különböző színekben

3 399 Ft

/pár

Női gumicsizma*
strapabíró gumi felsőrész, kényelmes elasztikus 
betétekkel, textil belső kialakítás, kivehető és puha, 
párnázott textil fedőtalp, rugalmas gumitalp  
méret: 37 - 41
3 399 Ft/pár

247-05-SHS B17

a rózsaszín és sárga 
modellek 22 - 29-es 

méretben kaphatók 278-01-SHS B17

A cserepes növények csütörtöktől, a friss vágott virágok  
mindennap, a készlet erejéig kaphatóak! A képek csak 
illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Magnólia*
19 cm-es cserépben, díszfa nagyméretű, 
dekoratív virágokkal, magasság cseréppel  
együtt min. 60 cm, növekedési magasság:  
6 - 9 m, virágok színe: lila, rózsaszín és fehér, 
kültérre, téltűrő
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

 
   

 
 

 

tá
pa

ny
ag

-
ös

sz
et

ét
el
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N:      20 % 
P:         5 % 
K:         8 % 

MgO:      4 % 
S:       10 %

Rattanhatású virágkaspó, kocka alakú*
víz- és időjárásálló, fonott műanyag, vízálló műanyag betéttel  
méret: 28 x 28 x 28 cm
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

növények nélkül

Gyermek papucs*
puha és rugalmas, a mozgatható sarok-
pánt biztos tartást ad, a szellőzőnyílások 
kellemes viseletet biztosítanak  
méret: 22 - 36  
999 Ft/pár

Százszorszép
9 cm-es cserépben,
többféle színben
199 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel

fényigényes 

199 Ft

/darab

999 Ft

/pár

a kék és türkiz 
modellek 30 - 36-os 
méretben kaphatók
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04.08. vasárnaptól

6 499 Ft

/garnitúra

Mako-szatén  
ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 499 Ft/garnitúra

  60 °

4 499 Ft

/darab

Mikroszálas  
plüsstakaró*
kellemesen puha takaró  
velúranyagból, kétszínű 
méret: 150 x 200 cm
4 499 Ft/db

  30 °

1 799 Ft

/darab

Frottír fürdőlepedő*
100 % pamut
méret: 70 x 140 cm
1 799 Ft/db

  60 °

minta és felületi 
struktúra nélküli

külö
nb

öz
ő színekben SZÉP ÁLMOKAT

KÍNÁLUNK!

2 499 Ft

/csomag

  60 °

6 999 Ft

/garnitúraKifőzhető ágyneműhuzat*
100 % pamut, ellenálló a klórral szemben, 
ideális hotelek és gasztronómiai egységek 
részére is, a káró vagy csíkos minta elegáns 
megjelenést kölcsönöz
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

  95 °

cipzáras vagy  
zsebes

különb
öz

ő m
otívumokkal

különböző színekben

külö
nb

öz
ő színekben

Multifunkciós  
párnahuzat, 2 darab*
sokféle alakú párnához illik
méret: 36 - 40 x 50 - 60 cm
2 darab/csomag
1 249,50 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.08. vasárnaptól

1 999 Ft

/darab

999 Ft

/készlet

1 499 Ft

/készlet/darab

műanyag tál,  
4 darab

Konyhai törlőkendő,  
2 tekercs*
sárga színű, mintával, 2 rétegű
2 x 40 lap/csomag
4,99 Ft/lap

549 Ft

/tekercs

Műanyag tálkák vagy tál*
mosogatógépben moshatók 
• műanyag tál, 4 darab:  

Ø 13 cm, magasság: 7 cm vagy
• műanyag tál, 3 darab:  

Ø 17 cm, magasság: 8,5 cm vagy
• műanyag tál, 1 darab: Ø 25,5 cm,  

magasság: 13 cm
4, 3 vagy 1 darab/készlet
374,75 / 499,67 / 1 499 Ft/db

különböző színekben

Műanyag pohár- vagy  
tányérkészlet*
mosogatógépben moshatók
• pohár, 4 darab: Ø kb. 8,3 cm, magasság: kb. 11,5 cm vagy
• tányér, szögletes, 2 darab: kb. 25,1 x 23,1 cm vagy
• tányér, kerek, 2 darab: kb. 24,5 x 24,5 cm
4 vagy 2 darab/készlet
249,75 / 499,50 Ft/db

Speciális sütőforma*
ILAG® Spezial tapadásgátló bevonattal az egyenletes  
sütés és a forma könnyebb tisztítása érdekében,  
max. 230 °C-ig hőálló
• szívalakú kapcsos tortaforma: kifolyásbiztos,  

méret: 28 x 27 x 6,5 cm (ho x szé x ma) vagy
• koszorú sütőforma: Ø 28 cm, magasság: 8 cm vagy
• kapcsos sajttorta-sütőforma: kifolyásbiztos, Ø 31 cm, 

magasság: 6,5 cm vagy
• nyolcszögletű kapcsos sütőforma: sima aljjal,  

az alj mérete: 27 x 27 cm, a kapcsos gyűrű  
mérete: 27 x 27 cm, magassága: 7,5 cm

1 999 Ft/db

m, 

399 Ft

/csomag

műanyag tál,
1 darab

műanyag tál,  
3 darab

gy 

, magasság: kb. 11,5 cm vagy
b. 25,1 x 23,1 cm vagy

4 5 24 5 cmm
cm vagy

m

különböző színek  
és modellek

1 999 Ft

/készlet
Süteménytepsi tetővel*
ILAG® Spezial tapadásgátló bevonattal
• süteménytepsi: 42 x 29 x 4 cm (tető nélküli méret) vagy
• kapcsos tortaforma: Ø 26 cm x 6,5 cm (tető nélküli méret) vagy
• püspökkenyér forma: 31,5 x 13 x 7 cm (tető nélküli méret)
1 999 Ft/készlet

2 499 Ft

/készlet

Műanyag tálkészlet szűrővel, 
4 részes*
praktikusan egymásba rakható tálak és szűrő, 
mosogatógépben mosható, különböző méretű 
tálak: 4,85 l, 1,9 l és 1 l, valamint szűrő: 3,2 l
4 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

 RECEPT

SAJTTORTA
ÁFONYÁS

aldi.hu

BPA-mentes

Ft) vagy
üli méret) vagy

li méret)

Frissentartó fólia*
100 m/tekercs
5,49 Ft/m

KONYHAI ESZKÖZÖK
PRAKTIKUS
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9 999 Ft

/darab

Kézi gőzölőkészülék*
GC300/20
• gyors és hatékony simítás
• automatikus, egyenletes gőzkibocsátás  

a könnyebb vasalás érdekében  
(max. 20 g/perc)

• rövid felfűtési idő, mindössze 1 perc
• tartozékok: kefe, mérőpohár
• kényes anyagokon, pl. selymen  

is biztonságosan használható
• kompakt megjelenés, könnyű  

kezelés és tárolás
• teljesítmény: 1 000 W
9 999 Ft/db

1 999 Ft

/készlet

pengehossz: 9 cm és 10,3 cm

1 999 Ft

/darab

pengehossz: 15 cm

Bevásárlótáska*
nagyméretű főrekesszel és praktikus belső 
zsebekkel a kiegészítők részére 
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Kerámiakés*
kiváló minőségű cirkónium kerámiakés, 
fehér vagy fekete pengével, puha tapintá-
sú nyél kitámasztó funkcióval, mosogató-
gépben mosható
1 999 Ft/db

élvédővel

különböző színekben

• gygyorrss é
• auutomomom

a kkönn
(mma

• rövöv
• tar
• ké

i
•

üllöönnbböözzőő ss

ehossz: 15 cmhossz 15hossz: 15 cmcm

B
nagymér
zsebekke
1 999 Ft/

Ft

pengehpengehngeh

Kerámiakés-készlet,  
2 részes*
kiváló minőségű cirkónium kerámia-
kés, fehér vagy fekete pengével, puha 
tapintású nyél kitámasztó funkcióval, 
mosogatógépben mosható
2 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

tökéletes bevásárláshoz

5 999 Ft

/darab

Profi kovácsolt serpenyő, Ø 28 cm*
indukciós aljjal
4 rétegű Whitford Quantanium tapadásgátló bevonattal, 
kovácsolt alumínium, csúcsminőség, mosogatógépben 
mosható és sütőben is használható
5 999 Ft/db

minden típusú 
tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós 
tűzhelyeket is

Ø 28 cm*

sgátló bevonattal, 
mosogatógépben 

Li-ion akku a hosszabb 
élettartam érdekébenSzáraz-nedves kézi porszívó*

• működési idő: kb. 20 perc (+/- 10%)
• akkumulátor: 2 200 mAh, 7,2 V
• gyors és energiatakarékos töltés: kb. 5-7 óra
• az akku teljes feltöltése után automatikus kikapcsolás 
• töltésellenőrző visszajelző lámpa
• hosszú élettartamú, mosható szűrővel
• ciklon technológia: elválasztja a port a szűrőtől,  

így csökkenti a szívóerő-veszteséget növekvő 
pormennyiség esetén

• portartály űrtartalma: kb. 400-500 ml,  
víztartály űrtartalma: kb. 150 ml

• falra szereléshez szükséges anyagokkal, valamint 
száraz és nedves porszívózáshoz való fejjel

6 999 Ft/készlet

minden típusú 
tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós 
tűzhelyeket is

4 999 Ft

/darab

Alumíniumöntvény serpenyő,  
Ø 24 cm*
hosszú élettartamú és karcálló, 4 rétegű ILAG® Granitec 
tapadásgátló bevonattal, mosogatógépben mosható és 
sütőben is használható (max. 150 °C-on) 
4 999 Ft/db

mosás vagy tisztítás nélkül 
felfrissíti a ruhákatfelfrissíti a ruhákatfelfrissíti alfrissííti a ruháruhákakatt

a gőz megöli  
a baktériumok 99,9 %-át

tartozékokkal

6 999 Ft

/készlet

falra szerelhető

nedvestisztítás-funkció

5,5 mm

különböző színekben

Éles penge!  
Sok hobbiszakács ajánlja a kerámiakéseket:  
Éles pengéjük gyorsan, könnyedén és biztonságosan  
siklik a húsban, gyümölcsökben és zöldségekben.  
A kiváló minőségű kerámiapenge nem veszi át a szagokat  
és az ízeket, és kiváló vágási teljesítményt nyújt.

i

környezettudatos megoldás 
az egyszer használatos 
bevásárlótáskák helyett

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  
szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  
szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

tartalom nélkül
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04.05 - 04.11. csütörtöktől szerdáig ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Friss
zöldség és gyümölcs!

-33 %

299
Ft/kg

449 Ft helyett

-36 %

379
Ft/kg

599 Ft helyett

Piros alma
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

Citrom
I. osztály 
/kg 
379 Ft/kg

-50 %

199
Ft/darab

399 Ft helyett
Brokkoli
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 490 Ft/kg

II.I.I.I. oszosszszoszzoszosss táltátáltálááltáltáltátááá yyyyyyyyyyyyy
100100100100100010100100000000 g/g/g/g/gg//gg/g/g///csocsocsoscsoscsoooocsossooomagmagmagmagmamagmagmagmagmagagmagmagmagagmagmaggmaggg
2 42 42 42 42 42 442 42 42 4442 22 99090 90 90 90 9990000 Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft//kgkgkgkgkgkgkgkgkgggkgkkkgg -28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Kápia paprika
I. osztály 
300 g/csomag 
1 263,33 Ft/kg

-36 %

379
Ft/csomag

599 Ft helyett

-39 %

229
Ft/darab

379 Ft helyettAvokádó
I. osztály 
/darab 
229 Ft/db

ALDI | 14



AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

04.07 - 04.08. szombat - vasárnap 

-24 %

75
Ft/pohár

99 Ft helyett

   
Natúr joghurt 
0,1 % zsírtartalom
250 g/pohár
300 Ft/kg

Kiváló minőségű hazai kakaós tej a Tolnatej Zrt.-től!

-27 %

115
Ft/doboz

159 Ft helyett
Kakaós tej
hosszabb ideig friss 
500 ml/doboz 
230 Ft/l

csokoládés:

-20 %

399
Ft/doboz

499 Ft helyett

 
Omlós sütemény 
vajas vagy csokoládés vagy  
karamellás vagy kókuszos 
180 g vagy 170 g/doboz 
2 216,67 / 2 347,06 Ft/kg

Csigatészta
8 tojásos 
200 g/csomag 
695 Ft/kg

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

 
Sertés 
húsos csont 
vákuumcsomagolt
/kg 
419 Ft/kg

-40 Ft

419
Ft/kg

459 Ft helyett

 
Hámozott 
paradicsom
400 g/doboz
537,50 Ft/kg
(töltőtömeg)

-35 %

129
Ft/doboz

199 Ft helyett

-48 %

129
Ft/csomag

249 Ft helyett

tálalási javaslat

Fürtös paradicsom
I. osztály 
500 g/doboz
998 Ft/kg

Lime
I. osztály 
200 g/csomag 
645 Ft/kg

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett
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AZ ALDI-VAL ÉRDEMES
AAAZ AAAAZ AAALDA
MOST UTAZNI IS

Az utazási ajánlatok tekintetében feltüntetett árak forintban (Ft/HUF), bizonyos feltüntetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az akciós ajánlatok csak a megadott időszakban, a kontingensenként meghatározott elérhetőség függvényében 
foglalhatóak. Az utazási időpontok az egyes ajánlatoknál találhatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 
6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A hirdetésben megjelenített ajánlatok nem teljes körűek, a részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu 
weboldalon, vagy hívja az ALDI UTAZÁS telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja. Az ALDI az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

aldi-utazas.hu
Az ajánlatok foglalhatóak az akció 
kezdetének napján 0:00 órától  
az akció utolsó napján 24:00 óráig, 
vagy a készlet erejéig.

06 80 020 288
Hétfőtől - Péntekig: 8:00-20:00 óráig 
Szombaton: 8:00-16:00 óráig 
Vasárnap és munkaszüneti napokon 
az ügyfélszolgálat nem elérhető.

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Lásson többet a világból!
Válassza az ALDI UTAZÁS-t!
Egyszerű  •  Megbízható  •  Olcsó  •  Kényelmes  •  Biztonságos

AJÁNLATOK FOGLALHATÓAK:                  2018.04.05 - 04.18.

HOTEL MODERNO****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.05.18. és 2018.09.23. között
• ellátás: félpanziós ellátás reggelivel, svédasztalos 

vacsorával
• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 

szobánként (szeptember közepéig, 
időjárásfüggő)

• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint)

Foglalási kód: 9212046

HOTEL HEDERA****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 3, 4 vagy 7 éjszaka  

2018.04.20. és 2018.11.04. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos reggelivel 

és vacsorával, délutánonként 1 csésze kávé/tea 
és kekszek (16:00 és 17:00 között), 1 ital  
a vacsorához (víz és 0,2 l gyümölcslé, 0,2 l sör 
vagy 0,25 l bor)

• a szálloda saját szaunájának, gőzfürdőjének és 
fitnesztermének használata (nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

• a szálloda saját beltéri medencéjének, illetve a Mimosa hotel tengervizes 
beltéri úszómedencéjének használata (júniustól augusztusig zárva, 
nyitvatartás a helyszíni kiírás szerint)

• 1 db 10 ¤ értékű utalvány a Mimosa hotel masszázs-, manikűr- és 
pedikűrszolgáltatásaira teljes árat fizető vendégenként (beváltható 35 ¤ 
feletti kezeléseknél, bejelentkezés a recepción)

• 2018.05.19. és 2018.09.08. között: gyermekklub 6–12 éves gyermekek számára
• 2018.07.07. és 2018.08.25. között 7 éjszakás tartózkodás esetén: 1 panoráma-

hajóút Rabac kikötőjétől és vissza (kb. 1,5 órás időtartam)

Foglalási kód: 9218811

PARK INN BY RADISSON ZALAKAROS****SUP.

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 vagy 3 éjszaka  

2018.04.15. és 2018.12.23. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos  

reggelivel és vacsorával
• napi belépő a Gránit Gyógy- és Termálfürdőbe, 

a szauna terület kivételével (nyitvatartás 
a helyszíni kiírás szerint)

Foglalási kód: 9155286

HOTEL HARRY'S HOME WIEN*****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2 éjszaka 2018.05.01. és 2018.10.31. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• 1 db Práter-csomag: egy jeggyel a Super 8er 

Bahnra, az Aqua Gaudira, a Grand Autodromra, 
a Sombrerora, valamint a szellemkastélyba 
minden teljes árat fizető vendégnek és a 8 évnél 
idősebb gyermekeknek (nyitvatartás a helyszíni 
kiírás szerint)

Foglalási kód: 9218805

Központi helyen, homokos strand: 50 m, a legközelebbi buszmegálló: 100 m. 
Felszereltség: étterem, reggelizőhelyiség, bár, lift, terasz, szabad helyek 
függvényében parkolóhely. 
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 3 éves korig: 100 %, 4-12 éves korig: 50 % és 
13–18 éves korig: 10 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Kétágyas szoba erkéllyel

2 éjszaka 19 990 Ft-tól 22 990 Ft-tól

3 éjszaka 29 990 Ft-tól 34 990 Ft-tól

4 éjszaka 35 990 Ft-tól 41 990 Ft-tól

7 éjszaka 74 990 Ft-tól 85 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

A Maslinica szállodakomplexumban, közvetlenül a Mimosa hotel mellett. Sziklás, 
kavicsos strand: 100 m, rabaci kikötő és a városközpont: 700 m. 
Térítés ellenében: parkolóhely és parkoló garázsban (5 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7–11 éves korig: 50 % és 
12–18 éves korig: 30 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk:  a szauna, a gőzfürdő és a fitneszterem területére 16 év alatti 
gyermekek nem léphetnek be. A Mimosa hotel beltéri úszómedencéjének területére 
gyermekek csak felnőtt kíséretében léphetnek be. Idegenforgalmi adó: 0,50 €/fő/
nap 12-18 éves korig, illetve 1 €/fő/nap 18 éves kortól, a helyszínen fizetendő. Az 
ellátás az érkezés napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján reggelivel zárul.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Kétágyas szoba „tengeri oldal”

3 éjszaka 27 990 Ft-tól 35 990 Ft-tól

4 éjszaka 37 590 Ft-tól 47 990 Ft-tól

7 éjszaka 85 690 Ft-tól 123 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Gránit Gyógy- és Termálfürdő: 50 m, a legközelebbi buszmegálló: 300 m, város-
központ: 500 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőszoba, bár, kávézó, lift, kerékpártároló. 
Térítés ellenében: parkolóhely és parkoló garázsban.
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában.
Fix ár gyermekek számára: 5 éves korig: ingyenes és 6–17 éves korig: 22 290 Ft 
gyermekenként és tartózkodásonként 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 18 éves kortól, a helyszínen fizetendő. 
A gyógy- és termálfürdőbe a belépés a megérkezés napján 15:00 órától a távozás 
napján 12:00 óráig lehetséges.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Egyágyas szoba / szoba  
gyermek és felnőtt számára

2 éjszaka 33 990 Ft-tól 50 690 Ft-tól

3 éjszaka 50 990 Ft-tól 75 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Handelskai metróállomás: 100 m, a legközelebbi buszmegálló: 200 m, Práter: 5 km, 
városközpont: 5,5 km, Westbahnhof: 8 km. 
Felszereltség: reggelizőszoba.  
Térítés ellenében: parkolóhely garázsban (15 €/nap/személyautó). 
Elhelyezés: egyágyas vagy kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 12 éves korig: 100 % árengedmény 2 teljes 
árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba Egyágyas szoba

2 éjszaka 26 990 Ft-tól 46 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

19 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 3 éj félpanziós ellátással

27 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

33 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj svédasztalos reggelivel

26 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

JESOLO

ISZTRIA, HORVÁTORSZÁG

RABAC

MAGYARORSZÁG

ZALAKAROS

AUSZTRIA

BÉCS

Jesolo

Velence

Firenze

I

ATCH

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Zalakaros

Budapest

H

SK

Bécs

A

CZ

I

D

Graz

Rabac

San Marino

I

HR

Split

Ajándék 
Práter-csomaggal
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