
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 04.19. CSÜTÖRTÖKTŐL 04.25. 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. 16. hét aldi.hu

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése után a megkérdezett 
fogyasztók választják meg egy országos, 2 000 fős, Magyarország városi lakosságára reprezentatív online közvélemény-kutatáson. A választási folyamatról további információkat  
a productoftheyear.hu weboldalon talál.

Gyermek pizsama vagy  
hálóing bio pamuttal*
1 999 Ft/garnitúra/db

1 999 Ft

/garnitúra/darab

Profi kerti öntözőberendezés*
4 499 Ft/db

4 499Ft

/darab

s*

Zabpehely 
különlegesen finom vagy teljes magból
500 g/csomag 
298 Ft/kg

m vagy teljes magból -25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

ert a PRODUCT OF THE YEAR

Zsírszegény tehéntúró
10 % zsírtartalom 
500 g/csomag
598 Ft/kg

ehéntúró -25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

Fűszeres pulykasonka
szezámmagos-paprikás vagy 
mézes-fokhagymás 
150 g/csomag
2 660 Ft/kg

ykasonka
prikás vagy

s
-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

Pisztácia
sós, pörkölt, 
származási ország: 
Irán
/dkg
39,90 Ft/dkgg

: 
-16 %

39,90
Ft/dkg

47,90 Ft helyett

tálalási javaslat

A tejtermékcsalád 
kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.

Mézadagoló készlet*
799 Ft/készlet

799 Ft

/készlet

üveg és méz 
nélkül

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 14. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

04.19. csütörtöktől

04.19. csütörtöktől

Mé d ló ké l t*

04.22. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 15. OLDALON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

04.19. csütörtöktől

Oikos Görög joghurt
kekszes vagy 
citromos túrótorta- vagy
sztracsatellaízű 
4 x 125 g/csomag
738 Ft/kg

-26 %

369
Ft/csomag

499 Ft helyett

-17 %

329
Ft/darab

399 Ft helyett

Eredeti francia  
brie sajt
klasszikus vagy 
joghurtos 
200 g/darab
1 645 Ft/kg

-25 %

89
Ft/darab

119 Ft helyett

Joghurt Schnitte
joghurt- és málnakrémes 
piskótaszelet
28 g/darab
3 178,57 Ft/kg

Csemegesaláta
többféle
400 g/doboz
872,50 Ft/kg

-30 %

349
Ft/doboz

499 Ft helyett

Baromfirúd
1 kg/darab
349 Ft/kg

-23 %

349
Ft/darab

455 Ft helyett

Dán szalámi
szeletelt
100 g/csomag
2 190 Ft/kg

-26 %

219
Ft/csomag

299 Ft helyett

Uzsonnasonka
150 g/csomag
1 793,33 Ft/kg

-27 %

269
Ft/csomag

369 Ft helyett

Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
499 Ft/kg

-28 %

499
Ft/kg

699 Ft helyett

Érvényes  
04.19-től 04.25-ig!

Hamburger
többféle
2 x 150 g, 2 x 130 g vagy  
2 x 125 g/csomag
1 863,33 / 2 150 / 
2 236 Ft/kg

-13 %

559
Ft/csomag

649 Ft helyett

 
Sertéskaraj
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg 
1 249 Ft/kg 

-24 %

1 249
Ft/kg

1 649 Ft helyett

tálalási javaslatALDI | 2



04.21. szombatig

Kapható 04.19-től 
a készlet erejéig!

1 299Ft

/üveg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

-20 %

799
Ft/üveg

999 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 18 °C 

VAD- ÉS 
VÖRÖS HÚSOKHOZ

VILLÁNY

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

15 °C 

KACSÁBÓL KÉSZÜLT 
ÉTELEKHEZ, 
SÜLTEKHEZ, 
PIZZÁKHOZ

VILLÁNY

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

18 °C 

MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

VILLÁNY

VILLÁNYI
Shiraz
védett eredetű klasszikus, 
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 065,33 Ft/l

VILLÁNY
VYLYAN 
Pinot Noir vagy
Cabernet 
Sauvignon*
száraz vörösbor
0,75 l/üveg
1 732 Ft/l

Öblítő 
Fresh Sky vagy  
Aromatherapy  
55 mosáshoz elegendő
1,375 l/flakon
508,36 Ft/l

-22 %

699
Ft/flakon

899 Ft helyett

Bodzaszörp  
50 % bodzavirág-kivonat 
1,5 l/palack 
399,33 Ft/l

-100 Ft

599
Ft/palack

699 Ft helyett

Mexikói 
zöldségkeverék
1 kg/csomag
279 Ft/kg

-30 %

279
Ft/csomag

399 Ft helyett

Jégkrémszendvics
tricolor vagy vanília 
8 x 90 ml/doboz
651,39 Ft/l

-17 %

469
Ft/doboz

569 Ft helyett

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

Granada sütemény
tejcsokoládés vagy kókuszos-étcsokoládés
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

 
Csokoládé
többféle
100 g/darab
2 290 Ft/kg

-100 Ft

599
Ft/doboz

699 Ft helyett
Müzli 
többféle
750 g, 600 g vagy 
500 g/doboz
798,67 / 998,33 / 
1 198 Ft/kg

csokoládés:

-25 %

349
Ft/csomag

469 Ft helyett

Sajtos tallér
150 g/csomag
1 326,67 Ft/kg

-26 %

199
Ft/csomag

269 Ft helyett

-10 %

229
Ft/darab

255 Ft helyett

Kakaós étparány
hozzáadott cukor nélkül
200 g/csomag
1 745 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

04.22. vasárnaptól

Alfa-mix 
lisztkeverék
gluténmentes
1 kg/csomag
699 Ft/kg

Jódozatlan 
tengeri só*
durva vagy 
finom
1 kg/csomag
399 Ft/kg

9 Ft/kg

-30 %

699
Ft/csomag

999 Ft helyett

Kapható 04.22-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/csomag

Kapható 04.22-től 
a készlet erejéig!

369Ft

/csomag

Kapható 04.22-től 
a készlet erejéig!

129Ft

/pohár

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett
Fitt túró rudi
natúr vagy 
málnás-müzlis
38 g/darab
2 605,26 Ft/kg

-50 Ft

249
Ft/tégely

299 Ft helyett

Vajkrém
magyaros vagy 
natúr vagy 
márványsajtos 
250 g/tégely 
996 Ft/kg

Grand Passion 
tejszínhabos desszert
kakaós vagy 
karamellás vagy 
mogyorós 
200 g/pohár
645 Ft/kg

-27 %

129
Ft/pohár

179 Ft helyett

-33 %

399
Ft/csomag

599 Ft helyett

Retró bélszínroló
500 g/csomag
798 Ft/kg

Füstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

-140 Ft

579
Ft/csomag

719 Ft helyett

Gyulai vagy 
csabai kolbász
szeletelt 
100 g/csomag
2 990 Ft/kg

Mini 
parenyica*
95 g/csomag
3 884,21 Ft/kg

Jogobella 
gyümölcssziget*
epres vagy
őszibarackos
150 g/pohár
860 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett
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04.25. szerdáig

Kapribogyó
350 g/üveg
2 216,67 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Sütőzacskó vagy sütőfólia
10 darab vagy 3 m/csomag
19,90 Ft/db / 66,33 Ft/m

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 - 14 °C 

SZÁRNYASOKHOZ, 
BORJÚSÜLTEKHEZ, 

DESSZERTEKHEZ

EGER

Debrői 
hárslevelű
védett eredetű 
klasszikus, 
félédes fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

-33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett

Csokiegér
tejkrémes vagy
karamellás vagy
tejkrémes-kukoricapelyhes
210 g/csomag
2 614,29 Ft/kg

-21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

Darálós 
keksz
200 g/csomag
745 Ft/kg

 
Stickletti pálcika 
sajtos vagy burgonyás 
85 g/csomag 
2 105,88 Ft/kg

-21 %

179
Ft/csomag

229 Ft helyett

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Party-mix 
csemege
mogyoró-tökmag mix vagy 
földimogyoró-wasabi mix vagy 
földimogyoró-kukorica mix 
250 g vagy 200 g/csomag
1 996 / 2 495 Ft/kg

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

Sólet
marhahússal
400 g/doboz
697,50 Ft/kg0 Ft/kg697,50

-20 %

279
Ft/doboz

349 Ft helyett

 
Szardínia 
növényi 
olajban
125 g/doboz 
2 211,11 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-23 %

199
Ft/doboz

259 Ft helyett

Paradicsomlé
100 % zöldségtartalom
1 l/doboz
169 Ft/l

-26 %

169
Ft/doboz

229 Ft helyett

Bécsi kávé
őrölt, pörkölt
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

-22 %

699
Ft/csomag

899 Ft helyett

ÚJ TERMÉK!

-33 %

399
Ft/üveg

599 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.19. csütörtöktől

Bio ropogós kenyér*
• teljes kiőrlésű rozsos vagy 
• szezámmagos
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

Bio tofu*
ellenőrzött ökológiai  
gazdálkodásból
• natúr, 350 g vagy
• füstölt, 250 g vagy
• olívás, 200 g
350 g, 250 g vagy 200 g/darab
1 997,14 / 2 796 / 3 495 Ft/kg

Bio joghurt*
• natúr joghurt juhtejből vagy
• natúr joghurt kecsketejből
190 g/pohár
1 942,11 Ft/kg

Bio lágysajt  
sólében*
kb. 23 % abszolút  
zsírtartalom
400 g/doboz
3 497,50 Ft/kg

Bio juh- vagy kecskesajt*
kb. 28 % abszolút zsírtartalom
• natúr juhsajt vagy
• natúr kecskesajt vagy
• füstölt juhsajt vagy
• füstölt kecskesajt
200 g/darab
7 995 Ft/kg

Mindig. 

149 Ft

/pohár

Bio gyümölcsjoghurt 
juhtejből*
• málnás vagy
• mangós
180 g/pohár
2 105,56 Ft/kg

Bio gyümölcsjoghurt*
• epres vagy
• őszibarackos vagy
• banános 
150 g/pohár
993,33 Ft/kg

gy
mmagos
csomag
t/kg

200 g/c
1 995 Ft

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyettBio teljes kiőrlésű  
rozskenyér
• natúr, 500 g vagy
• napraforgómagos, 500 g vagy
• tökmagos, 500 g vagy
• német, 400 g
500 g vagy 400 g/csomag 
598 / 747,50 Ft/kg

399 Ft

/csomag

379 Ft

/pohár

Ftjoghurt*

g/pohár
,33 Ft/kg

Ft/kg

1 599 Ft

/darab

Bio
• ep
• ősz
• ba
150 g
993,

-25%

g
,

-35 %

129
Ft/pohár

199 Ft helyett

Bio natúr  
joghurt
• 3,6 % vagy  
• 1 % zsírtartalom
250 g/pohár
516 Ft/kg

sajt  
*
szolút  

m
z

kg

1

BioBio
jog
• 3,6 
• 1 %
250 g
516 F

r
•
•
•
•
5
5

250 g vagy 200 g/darab
4 / 2 796 / 3 495 Ft/kg

BIO,

1 399 Ft

/doboz

699 Ft

/darab

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

369 Ft

/pohár
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 RECEPT

PIZZATÉSZTA
KKÓÓÓKUUSSZZLIISSZTTBŐŐLL

aldi.hu

P
GLUTÉNMENTES

Bio vegetáriánus étel*
• zöldséges kuszkusz, 250 g vagy
• vargányás polenta, 250 g vagy
• vargányás rizottó, 250 g vagy
• paradicsomos rizottó, 200 g
250 g vagy 200 g/csomag
3 596 / 4 495 Ft/kg

Bio étolaj*
• bio napraforgóolaj vagy
• bio repceolaj vagy
• bio omega-olaj 
500 ml/üveg
1 798 Ft/l

899 Ft

/üveg

Bio kókuszliszt*
500 g/csomag
1 398 Ft/kg

Bio hosszúszemű 
rizs*
• előgőzölt vagy 
• natúr vagy
• fehér
1 kg/csomag
999 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Bio hámozott paradicsom*
• egész vagy
• darabolt
400 g/doboz
1 245,83 Ft/kg (töltőtömeg)

Bio vegetáriánus 
pástétom*
• zöldfűszeres-paradicsomos vagy
• lencsés-currys vagy 
• almás-tormás vagy
• currys-papajás vagy
• padlizsános vagy
• ananászos-kókuszos
180 g/üveg
3 327,78 Ft/kg

699 Ft

/csomag

299 Ft

/doboz

599 Ft

/üveg

899 Ft

/csomag

Bio teljes  
kiőrlésű tészta*
gyermekmotívumos
• mackók vagy
• közlekedési  

eszközök vagy
• állatok
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

tészta*
vumos
y

gy

g
t/kg

Bio FAIRTRADE  
nádcukor*
750 g/csomag
1 198,67 Ft/kg

899 Ft

/csomag

r
g

Ft

399 Ft

/csomag

BiBio 
riizs*
• előg
• natú
• ffehé
1 kkg/c
9999 Ft9 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.19. csütörtöktől

Különleges bio  
asztalt gyümölcsök*
• faeper, 150 g vagy
• fekete berkenye, 150 g vagy
• ananász, 100 g
150 g vagy 100 g/csomag
5 993,33 / 8 990 Ft/kg

Bio pure tea*
hozzáadott cukor nélkül
• zöld tea vagy
• gyümölcstea
1 l/palack
299 Ft/l

Bio chia mag*
250 g/csomag
3 196 Ft/kg

799 Ft

/csomag

899 Ft

/csomag

299 Ft

/palack

Bio p
hozzáa
• zöld te

Bi

Bio aszalt gyümölcsök*
• banánchips, 300 g vagy
• gyömbérkocka, 150 g vagy
• mangószeletek, 100 g vagy
• földicseresznye, 100 g
300 g, 150 g vagy 100 g/csomag
2 663,33 / 5 326,67 / 7 990 Ft/kg

799 Ft

/csomag

Bio natúr magkeverék*
• diákcsemege, 300 g vagy
• kesudió, 250 g vagy
• áfonya-kesudió, 250 g vagy
• magmix, 250 g
300 g vagy 250 g/csomag
5 330 / 6 396 Ft/kg

1 599 Ft

/csomag
Bio quinoamix*
• fehér vagy
• trikolór
450 g/csomag
2 220 Ft/kg

999 Ft

/csomag

banán és mangó:

Bio gomba
I. osztály 
250 g/doboz
1 196 Ft/kg

Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

állandó  
kínálatunkból

-14 %

299
Ft/doboz

349 Ft helyett

Bio sárgarépa
I. osztály 
1 kg/csomag
399 Ft/kg

Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

állandó  
kínálatunkból

Bio  
burgonya
I. osztály 
1,5 kg/csomag
412,67 Ft/kg

1,5 kg Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

állandó  
kínálatunkból

a

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

1,5 k1,5 kk

-100 Ft

619
Ft/csomag

719 Ft helyett
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Bio XL sós pálcika*
90 g/csomag
3 322,22 Ft/kg

299 Ft

/csomag

Bio ostya*
mézzel és sziruppal
175 g/csomag
3 422,86 Ft/kg

Bio földimogyorós vagy 
szezámmagos szelet*
• szezámmag vagy
• földimogyoró-mandula vagy
• földimogyoró vagy
• földimogyoró-földicseresznye-kókusz
3 x 25 g/csomag
6 653,33 Ft/kg

499 Ft

/csomag

Bio ropogós szelet*
ropogós finomság reggelire, vacsorára 
vagy egyszerűen nassolnivalóként
• paradicsomos, sajtos  

és szezámmagos vagy
• sajtos és tökmagos vagy
• tönköly natúr vagy
• hárommagvas
200 g/csomag
3 995 Ft/kg

Bio rizsostya*
• tengeri sós, 250 g vagy
• tejcsokoládés, 150 g vagy
• joghurtos, 150 g
250 g vagy 150 g/csomag
2 396 / 3 993,33 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Bio rizstallér vagy 
tönkölysnack*
• rizstallér, 150 g vagy
• tönkölysnack, 120 g
150 g vagy 120 g/csomag
1 993,33 / 2 491,67 Ft/kg

Bio csokoládé italpor*
FAIRTRADE kakaóval
• klasszikus vagy
• vaníliás
350 g/doboz
3 425,71 Ft/kg

Bio gumicukor*
• gumimacik gyümölcslével vagy
• savanyú dínók vagy
• vegán gyümölcsök
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

Bio gyümölcsös szelet*
• vörös áfonya-meggy vagy
• mandula-banán vagy
• banán-maracuja vagy
• homoktövis
5 x 30 g/csomag
6 660 Ft/kg

B
m
1
3

t

1
1

Bio kukorica-
snack*
tengeri sóval
90 g/csomag
4 433,33 Ft/kg

399 Ft

/csomag

299 Ft

/csomag

1 199 Ft

/doboz

et*
eggy vagy

 vagy
a vagy

799 Ft

/csomag

999 Ft

/csomag

599 Ft

/csomag
Bio rizso
• tengeri sós
• tejcsokolád
• joghurtos, 
250 g vagy 1
2 396 / 3 993

/cso

Bio kölesgolyó 
150 g/csomag
1 193,33 Ft/kg

B
50 g/csomag
193,33 Ft/kg

151
1 1 -21 %

179
Ft/csomag

229 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.19-től 04.21-ig!

499 Ft

/csomag

Bio zabkeksz
• tejcsokoládés, 200 g vagy
• étcsokoládés, 200 g vagy
• quinoa-amaránt-chia 

magos, 150 g
200 g vagy 150 g/csomag
2 495 / 3 326,67 Ft/kg

étcsokoládés,
quinoa-amaránt-

chia magos:
tejcsokoládés, 
étcsokoládés:

állandó  
kínálatunkból

tengeri sós:

földimogyoró és 
földimogyoró- 

földicseresznye-
kókusz:

szezámmag és 
földimogyoró-

mandula:

tejcsokoládés 
és joghurtos:

B
90
3 3

vegán 
gyümölcsök:

599 Ft

/csomag

tönköly natúr és
hárommagvas:

paradicsomos, 
sajtos és 

szezámmagos, 
ill. sajtos és 
tökmagos:
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A bio pamut a GOTS-szabvány szerint 
természetesen jó: 

 Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó pamut - 
teljes mértékben mentes a vegyi-szintetikus kezeléstől.  

A gyártás a szociális és környezetvédelmi szabályok  
szigorú betartása mellett történik. A termékek  

károsanyag-tartalmát bevizsgálják, ezért különösen 
alkalmasak érzékeny bőrűek részére is.  

Csodálatosan puha és természetes viselet.

TANÚSÍTOTT TEXTILGYÁRAK 
 
Azoknak a textilgyáraknak, melyekkel együtt dolgozunk, egy 
felelősségteljes társadalmi normákat ellenőrző audittal kell 
rendelkezniük (ilyen pl. az amfori BSCI-tanúsítvány). 2008-ban 
csatlakoztunk az amfori Business Social Compliance Initiative 
(amfori BSCI) kezdeményezéshez, ezáltal vállaljuk, hogy szállítási 
láncunk mentén elősegítjük a munkakörülmények javítását és 
a szociális normák betartását a termelés során. Ezenkívül saját 
auditokat és fejlesztési intézkedéseket is végzünk a gyártó- 
helyeken. 2013-ban indítottunk egy képzési programot (ALDI 
Factory Advancement Project) a bangladesi textilgyártó- 
helyeken, melynek célja a gyár vezetése és a dolgozók  
közötti információcserének a javítása.
További információkat az aldi.hu weboldalon talál. 

TILGYÁRAK

Férfi felső bio pamuttal*
96 % bio pamut, 4 % elasztán (lycra), 
kényelmes viselet
• póló vagy
• trikó
méret: M - XXL
1 199 Ft/db

Férfi farmernadrág bio pamuttal*
100 % bio pamut, klasszikus 5 zsebes fazon,  
egyenes szárral
méret: 48 - 56
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

Női pizsama bio pamuttal*
100 % bio pamut, a szürke-melange modell 95 % bio pamut és 
5 % viszkóz, egyszínű felsőrész és nyomott mintás caprinadrág 
vagy hosszú nadrág
méret: 36/38 - 44/46 
2 999 Ft/garnitúra

2 999 Ft

/garnitúra

  60 °

Renforcé ágyneműhuzat  
bio pamuttal*
100 % pamut, ellenőrzött ökológiai  
gazdálkodásból, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
4 999 Ft/garnitúra

Férfi alsó bio pamuttal*
96 % bio pamut, 4 % elasztán (lycra),  
kényelmes viselet
• alsó vagy
• boxeralsó
méret: M - XXL
799 Ft/db

799 Ft

/darab

t és 
rág 

4 999 Ft

/garnitúra

1 199 Ft

/darab

a szürke-melange  
modell kivételével:

különböző színek 
és modellek

ALDI | 10



Női leggings vagy 
caprinadrág  
bio pamuttal*
95 % bio pamut, 5 % elasztán 
(lycra), kellemes viselet,  
formatartó és kényelmes
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

Női fehérnemű bio pamuttal*
95 % bio pamut, 5 % elasztán (lycra)
• alsó, 2 darab vagy
• spagettipántos trikó állítható  

pántokkal, 1 darab vagy
• trikó, 1 darab
méret: 36/38 - 44/46
2 vagy 1 darab/csomag
499,50 / 999 Ft/db

Gyermek pizsama vagy 
hálóing bio pamuttal*
100 % bio pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet
• pizsama: felsőrész hozzáillő  

nadrággal vagy
• hálóing
méret: 110/116 - 158/164
1 999 Ft/garnitúra/db

1 999 Ft

/garnitúra/darab

különböző 
modellek

Baba body, 2 darab*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet, alul  
patentokkal a könnyebb  
fel- és levételhez
méret: 50/56 - 98/104
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

1 999 Ft

/csomag

Gyermek zokni bio pamuttal,  
3 pár*
a kézzel varrott orr-résznek  
köszönhetően kényelmes viselet
méret: 19/22 - 35/38
3 pár/csomag
433 Ft/pár

1 299 Ft

/csomag

Öko mosogatószer*
• classic: ragyogóan tiszta edények  

és kellemesen friss, erdei illat vagy
• sensitiv: speciálisan allergiások  

számára
500 ml/flakon
798 Ft/l

399 Ft

/flakon

999 Ft

/csomag/darab

különböző színekben

különböző színek  
és motívumok

különböző színek 
és minták

különböző színekben

799 Ft

/csomag

Női zokni bio pamuttal, 2 pár*
89 % bio pamut, 9 % poliamid,  
2 % elasztán (lycra), kényelmes  
viselet, tökéletesen illeszkedik,  
nyomásmentes orrvarrással
méret: 35/38 - 39/42
2 pár/csomag
399,50 Ft/pár

BBBBBBB
110101000110011
éééééééééééééééé
pppppppp
fefefefffefefeff
mmmmmmmmmmmm
2 22 2222222
999999999999

k  
y

testhezálló szabás

különböző 
színekben
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ohne Aufbau  
und Deko

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.19. csütörtöktől

építés és dekoráció nélkül

kiegészítők nélkül

padlóval

Csigariasztó*
mechanikai védelem kémiai ható-
anyagok nélkül, védi a dísznövé-
nyeket és a zöldségeket a csigáktól, 
azonnali hatás, veszélytelen a 
gyermekekre és a háziállatokra
1,5 kg/doboz
993,33 Ft/kg

1 499 Ft

/doboz

ó-
-

któl, 

799 Ft

/darab

Tölcsérjázmin
12 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes 

799 Ft

/darab

Calibrachoa-mix 
3 szín 1 cserépben 
12 cm-es cserépben
799 Ft/db

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes 

899 Ft

/darab

Virágcserép korlátra*
korlátra rögzíthető virágtartó,  
beltéri és kültéri használatra,  
pl. erkélyre vagy teraszra egyaránt 
alkalmas, leesésgátlóval 
méret: kb. 28 x 25 cm (Ø x ma)
899 Ft/db

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék 
kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi ilyen jellegű készletezési viszonyítási 
adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel nem 
tudunk helyettesítő terméket biztosítani. A termék megvásárlása céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás 
Magyarország területén, az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejárati kapujáig történő 
házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből 
származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, mely 
minimum 38 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

Szegfű
11 cm-es cserépben,
többféle színben 
399 Ft/db

399 Ft

/darab

Kerti faház XL*
• önállóan összeszerelhető részek, blokkos 

építési mód nútos szerkezettel
• natúr lucfenyő 28 mm falvastagsággal
• dupla ajtó
• kis előtető
• padló (impregnált padlódeszkákkal)
• bitumenes zsindely 
• gerincmagasság: 233 cm
• oldalfalak magassága: 183 cm
• lábazat mérete: 280 x 280 cm (szé x mé)
329 990 Ft/db

329 990 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes

fényigényes 

növények nélkül

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

részletes összeszerelési 
útmutatóval

Rendelhető 2018.04.19-től 
2018.05.09-ig, illetve a készlet 
erejéig.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY  
A TERMÉK AZ ÜZLETBEN NEM ELÉRHETŐ!

1.
MEGRENDELÉS AZ 
ALDI ÜZLETEKBEN
Egyszerűen csak rendelje 
meg és fizesse ki a terméket 
bármelyik magyarországi ALDI 
üzletben!

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító 3 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

3.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket a szállítási időpont 
egyeztetésétől számított 
10 munkanapon belül ingyene-
sen házhoz szállítjuk Önnek.

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN

ALDI | 12



a heverő bal és jobb 
oldalra is beépíthető

időjárásálló takaróval

799 Ft

/darab

Lepkevirág 
pillangó kitűzővel 
10,5 cm-es cserépben,
többféle színben
799 Ft/db

Ft

Rózsa- vagy 
tulipáncsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor

799 Ft

/csokor

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

A hirdetett termék kiválasztása bemutató reklámanyagból történik, az üzletekben nincs bemutató darab. A termék 
kizárólag a készlet erejéig érhető el. Az értékesítési koncepció újdonsága és a korábbi ilyen jellegű készletezési viszonyítási 
adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a termék már az értékesítés első napján elfogy. A termék jellegére tekintettel nem 
tudunk helyettesítő terméket biztosítani. A termék megvásárlása céljából, kérjük, az üzletvezetőnket keresse! A kiszállítás 
Magyarország területén, az Ön által megjelölt belföldi szállítási címre, az ingatlan közterületre nyíló bejáratáig történő 
házhoz szállítással, ingyenesen történik. A kiszállítás során összeszerelést nem vállalunk. A helytelen összeszerelésből 
származó hibákra nem terjed ki a jótállási/szavatossági kötelezettségünk. Kérjük, olyan kiszállítási címet adjon meg, mely 
minimum 3,5 tonna össztömegű gépjárművel megközelíthető!

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

Orchidea*
12 cm-es cserépben,
magasság cseréppel együtt: 
min. 55 cm, kétágú, különböző 
színű virágokkal, beltérre
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Aloe vera
12 cm-es cserépben
699 Ft/db

699 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynekA cserepes virágok csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

99 990 Ft

/garnitúra

Rattanhatású sarok-ülőgarnitúra*
• a garnitúra részei: 1 darab kétszemélyes pad, 1 darab heverő  

és 1 darab ülőke, amely asztalként is használható
• alumíniumváz
• biztonsági üvegből készült üveglap az asztalhoz
• 3 darab ülőpárna, vastagsága: 8,5 cm, valamint  

5 darab hátpárna, vastagsága: 10 - 15 cm
• cipzáras, levehető és mosható párnahuzatok
• méret: kétszemélyes pad: 131 x 77 x 63 cm (ho x szé x ma),  

heverő: 143 x 71 x 63 cm (ho x szé x ma),  
ülőke/asztal: 65 x 65 x 30 cm (ho x szé x ma)

99 990 Ft/garnitúra

Rendelhető 2018.04.19-től 
2018.05.09-ig, illetve a készlet 
erejéig.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY  
A TERMÉK AZ ÜZLETBEN NEM ELÉRHETŐ!

1.
MEGRENDELÉS AZ 
ALDI ÜZLETEKBEN
Egyszerűen csak rendelje 
meg és fizesse ki a terméket 
bármelyik magyarországi ALDI 
üzletben!

2.
SZÁLLÍTÁSI IDŐPONT 
EGYEZTETÉSE
A szállító 3 munkanapon belül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot 
telefonon a kívánt szállítási 
időpont egyeztetése céljából.

3.
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
A terméket a szállítási időpont 
egyeztetésétől számított 
10 munkanapon belül ingyene-
sen házhoz szállítjuk Önnek.

EGYSZERŰEN MEGRENDELHETŐ,   
KÉNYELMES HÁZHOZ 

SZÁLLÍTÁSSAL

KÖZVETLEN  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS 
MAGYARORSZÁG  

TERÜLETÉN
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Öntözőkészlet vagy öntözőeszköz*
• öntözőkészlet 1/2”: 1 darab multi-csapelem,  

2 darab csatlakozó (vízelzárással és vízelzárás 
nélkül), 1 darab locsolófej vagy

• öntözőkészlet 3/4”: 1 darab multi-csapelem,  
2 darab csatlakozó (vízelzárással és vízelzárás 
nélkül), 1 darab locsolófej vagy

• univerzális öntözőkészlet: locsolófej és  
univerzális csatlakozó 1/2”, 5/8” vagy  
3/4” méretű tömlőkhöz vagy

• elosztó dupla csatlakoztatáshoz: 3/4” vagy 1/2”, 
fokozatmentesen szabályozható kimenetekkel vagy

• Quick Fit csapcsatlakozó: 24 mm-es külső  
menettel felszerelt, beltéri vízcsapokra történő 
csatlakoztatáshoz

2 299 Ft/készlet/db

2 299 Ft

/készlet/darab

Locsolóeszköz vagy -csatlakozó*
válogatás a leggyakrabban használt tartozékokból, 
pl. csapelem vagy vízelzárásos vagy vízelzárás  
nélküli tömlőcsatlakozó vagy 1/2”-es vagy  
3/4”-es javítóelem stb.
799 Ft/db

4-utas elosztó

„Balcony”
locsolópisztoly

négyszög esőztető

impulzus esőztető 
földbe szúrható 

tüskével

Profi kerti öntözőberendezés*
• 4-utas elosztó: több csatlakoztatott eszköz szabályozható működtetéséhez vagy
• négyszög esőztető: négyszögletű területek öntözéséhez, max. 320 m² területre vagy
• impulzus esőztető földbe szúrható tüskével: egyedileg szabályozható öntözési távolság és szögtartomány,  

max. 397 m² területre vagy
• „Präzision” locsolópisztoly: a permet fokozatmentesen állítható az erős vízsugártól a finom ködpermetig vagy
• „Balcony” locsolópisztoly: kétféle, beállítható permettel vagy
• tömlőtartó: 20 m hosszú, 1,27 cm (1/2”) átmérőjű kerti locsolótömlőhöz, falra szerelhető
4 499 Ft/db

Kerti öntözőberendezés*
• hosszabbítótömlő-készlet: hossz: 1,5 m, 

átmérő: 1,27 cm (1/2”), 2 darab csatlakozóval és  
1 darab multifunkciós csapelemmel vagy

• gyorscsatlakozó szabályzószeleppel:  
a tömlő vízátfolyásának fokozatmentes  
szabályozásához vagy

• tisztítókefe: kerti bútorok, autók stb. egyszerű 
és alapos lemosásához vagy

• esőztetőrúd: 65 cm hosszú, lágy és széles 
sugarú vízpermettel vagy

• multifunkciós esőztető: 4 különböző 
vízsugárral, stabil talppal, max. 95 m² terület 
öntözéséhez vagy

• négyszög esőztető Compact: négyszögletű 
területek egyenletes öntözéséhez, max. 180 m² 
területre vagy

• multifunkciós szórófej: 4 különböző permettel 
és változtatható vízátfolyással

2 499 Ft/készlet/db

tisztítókefe

multifunkciós 
esőztető

multifunkciós 
szórófej

gyorscsatlakozó 
szabályzószeleppel

ókókók

hosszabbítótömlő- 
készlet

négyszög esőztető 
Compact

csepegtető-
tömlő

esőztető-
tömlő

Esőztető- vagy csepegtetőtömlő*
minden hagyományos 1,27 cm-es  
(1/2“) öntözőrendszerhez alkalmas
• esőztetőtömlő, 20 m: kíméletes öntözés  

finom vízsugárral, ideális nagy felületekhez vagy
• csepegtetőtömlő, 15 m: kényes növények 

kíméletes, felszín feletti és felszín alatti öntözése 
lágy vízcseppekkel

20 m vagy 15 m/szett
2 799 Ft/szett

nem csavarodik 
és nem törik meg

Kerti locsolótömlő*
ellenáll a hőségnek és a hidegnek, 
törés-, taposás- és UV-álló
• hossz: 20 m, Ø 1,27 cm (1/2”) vagy
• hossz: 10 m, Ø 1,9 cm (3/4”)
20 m vagy 10 m/darab
149,95 / 299,90 Ft/m

nincs csomó, nincs hurkolódás, 
nincs csavarodás az  

NTS®-szöveterősítésnek 
köszönhetően

180°-ban elforgatható burkolat180°-ban elforgatható burkolat180°-ban elforgatható burkató burkoolaolatt

nem kell fáradnia a tömlő 
feltekerésével

19 990 Ft

/darab

Automatikus fali 
tömlődoboz*
ideálisan használható a házban, a kertben 

és a garázsban, karcálló műanyag burkolat, 

keresztszövésű szövetbetéttel megerősített 

tömlő (20 m) és csatlakozótömlő (2 m),  

fali tartóval és tartozékokkal

19 990 Ft/db

Tömlőcsatlakozó vagy  
Y-elosztó vagy kerti csap*
• réz tömlőcsatlakozó szett, 4 részes: 3/4”-os 

csapelem, 2 darab csatlakozó (vízelzárással és 
vízelzárás nélkül) és 1 darab locsolópisztoly vagy

• réz Y-elosztó: minden hagyományos 1/2”-os 
öntözőrendszerhez alkalmas, stabil, kiváló 
minőségű kivitel vagy

• kerti vízcsap 1/2”
4 vagy 1 darab/szett
1 999 Ft/szett/db

1 999 Ft

/szett/darab

2 999 Ft

/darab

4 499 Ft

/darab

5 m, 
ozóval és 

vagy
ppel:

entes 

ók stb. egyszerű 

 lágy és széles 

önböző 
erület 

ókefeókeefefe

multifunkciós multifunkciókccióss
esőztetőesőztetőesőzztteettőőetőztető

tisztítóktisztítítókók

esőztetőrúd

2 499 Ft

/készlet/darab

2 799 Ft

/szett

át
1 d

• g
a 
sz

• ti
é

• e
su

• m
ví
ö

• n
te
te

• m

öntözőkészlet 3/4”

elosztó dupla 
csatlakoztatáshoz

öntözőkészlet 1/2”

zköz*
m, 
ás 

m, 
ás 

gy 1/2”, 

önön

eloeelolo
ll

öntözőkéöntözőkészlet 1/2”öönnttöözzőőkkéööntözőkéöntözőkéészlet 1/2szlet 1//2””

univerzális 
öntözőkészlet

ra történő

799 Ft

/darab

egyedileg méretre igazítható  

ellenáll az időjárás és a hőmérséklet 
 hatásainak (-10 °C / +50 °C)

„Präzision”
locsolópisztoly

Quick Fit
 csapcsatlakozó
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04.22. vasárnaptól

RAJONGUNK 
A MÉHECSKÉKÉRT

A környezetvédelem jegyében 

célul tűztük ki, hogy felhívjuk 

a figyelmet a beporzó rovarok 

munkájának fontosságára. Szárnyaink 

alá vettük a méheket és 2016-ban 

elindítottuk a „Rajongunk a méhecskékért” 

kampányunkat. A program részeként 

saját kertünkben létrehoztunk egy 

méhhotelt, hogy információkat 

gyűjtsünk a logisztikai központ 

környezeti állapotáról.

299 Ft

/csomag

Propolisz + C-vitamin  
rágótabletta, 10 darab*
kellemes mézízű rágótabletta, propolisszal  
és C-vitaminnal
10 darab/csomag
29,90 Ft/db

RAJONGUNK 

Magvas sütemény
• napraforgómaggal vagy
• kesudióval és földimogyoróval
200 g/csomag
2 745 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!g!g!!

-21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

1 199 Ft

/üveg

Selyemfűméz magvakkal*
250 g/üveg
4 796 Ft/kg

1 499 Ft

/üveg

Erdei édesharmat-méz*
400 g/üveg
3 747,50 Ft/kg

Mézadagoló készlet*
praktikus mézadagoló pumpa 2 darab fémtetővel  
és hosszabbítócsővel, alkalmas a kicsi, 580 ml-es  
és a nagyobb, 720 ml-es méztartó üvegre is,  
használatával a méz könnyedén  
és cseppmentesen adagolható
799 Ft/készlet

799 Ft

/készlet

999 Ft

/tubus

Propoliszbalzsam*
különleges összetételű,  
bőrtápláló termék,  
az optimális hidratálásért 
és védelemért
100 ml/tubus
9 990 Ft/l

étrend-kiegészítő készítmény

1 299 Ft

/üveg

Hársméz*
400 g/üveg
3 247,50 Ft/kg

1 799 Ft

/üveg

Lépes akácméz*
400 g/üveg
4 497,50 Ft/kg

Mézcsurgató*
magyar bükkfából
249 Ft/db

249 Ft

/darab

m
al

e

Ft

Gabonapehely
többféle
250 g/csomag
796 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!

többféle
250 g/csomag
796 Ft/kg -20 %

199
Ft/csomag

249 Ft helyett

2 999 Ft

/darab

Akácméz*
kerámiacsuporban
500 g/darab
5 998 Ft/kg

016-ban 
skékért” 
eként 
egy 

kat 
nt MI MINDENT KÖSZÖNHETÜNK  

A MÉHEKNEK?

Alma, eper, sárgabarack, szilva, cseresznye, 

uborka, káposzta, zöldfűszerek, tök, hagyma, 

spárga és mandula – csak néhány a rengeteg 

fontos élelmiszer közül, amit a méheknek 

köszönhetünk.

-22 %

699
Ft/doboz

899 Ft helyett

Gabona- és  
kukoricapehely
többféle
750 g/doboz
932 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!

uborka, káp
spárga és m

fontos él

HOGYAN SEGÍTJÜK A MÉHEKET?

Az ALDI számos módon igyekszik 

hozzájárulni a méhek megóvásához: a 

gyümölcsök és a zöldségek szigorú növény-

védőszer-ellenőrzésén és bio termékek  

bevezetésén túl számos méhbarát 

terméket kínálunk.

M
•
•
2
2 

üveg és méz 
nélkül
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.22. vasárnaptól

999 Ft

/darab

Lunch & Go pohár 0,6 l*
stílusos, biztonságosan záródó pohár, 
amely kiváló levesek, italok, de akár szilárd 
ételek tárolásához is, BPA-mentes
űrtartalom: 0,6 liter
999 Ft/db

1 499 Ft

/szett

Smart to Go ételtartó 1,2 l*
szögletes ételtartó evőeszközökkel,  
elválasztótálcával és szósztartóval,
BPA-mentes
űrtartalom: 1,2 liter
1 499 Ft/szett

2 300 W hőlégbefúvási teljesítmény  2 300 W hőlégbefúvási teljesítmény 2 300 W hőlégbefúvási teljesíítméményny

LCD-kijelző kék világítással

550 W alsó grillteljesítmény

1 600 W teljes grillezési teljesítmény 
(kombinált alsó és felső sütés)

900 W mikrohullámú teljesítmény

1 200 W felső grillteljesítmény

j gkék világítáLCD-kijelző kék világítássalD-kijelző kék vi gítássLCLCD-kijelző kék világítássaall

550 W alsó grillteljesítmény550 W alsó grillteljesíttméítményny

1 600 W teljes grillezési teljesítmény1 600 W teljes grillezési teljesítgrillezési teljesítítméményny
ó é ő éó é ő é

550 W alsó grillteljesítmény550 W alsó grillteljesítmétményny

(kombinált (kombináltlt alsó és felső sütés)alsó és felső sütésütéss))

900 W mikrohullámú teljesítmény900 W mikrohullámú teljikrohullámú teljesítméesítítményny

1 200 W felső grillteljesítmény1 200 W felső grillteljesítmelső grillteljesítítményény

900 W mikrohullámú teljesítmény900 W mikrohullámú teljikrohullámú teljesítméesíítményny

grillrács

szivacskendő 
fotónyomattal

Szivacskendő vagy konyharuha*
• mikroszálas szivacskendő, 5 darab: a konyha  

és a fürdőszoba gyors és alapos tisztításához vagy
• mikroszálas konyharuha, 2 darab: szárít és fényesít
méret: kb. 68 x 42 cm
5 vagy 2 darab/csomag
239,80 / 599,50 Ft/db

1 199 Ft

/csomag

Mikrohullámú sütő*
• grill és hőlégbefúvás funkció
• sütőtér: 25 l
• 3-féle grillfunkció (felső sütés,  

alsó sütés, alsó+felső sütés)
• 10 mikrohullámú sütési fokozat
• 10 hőmérsékleti fokozat légkeverés  

esetén (140 - 230 °C)
• 12 automata program
• kiolvasztás funkció
• 95 perces digitális időzítő,  

hangjelzés a főzési idő végén
• 24 órás időkijelzés
• belső világítás
• gyermekzár
• nemesacél grillrács és forgótányér
• méret: 48,3 x 44 x 29,4 cm (szé x mé x ma)
34 990 Ft/db

34 990 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.

ÖTLETEKKEL
TELE A HÁZ

  30 °

Ft

Ft

Lu
stíl
am
éte
űrt
999

teltartó 1,2 l*
vőeszközökkel,

tartalom nélkül

1 499 Ft

/szett

Smart to Go ételtartó 1,6 l*
kerek ételtartó evőeszközökkel,  
elválasztótálcával és szósztartóval,
BPA-mentes
űrtartalom: 1,6 liter
1 499 Ft/szett

  303030303030 °°°°

1 999 Ft

/csomag

Tányéralátét, 4 darab*
finoman strukturált, csúszásgátló felület,  
könnyen kezelhető, UV-, szél- és időjárásálló 
méret: 30 x 45 cm
4 darab/csomag
499,75 Ft/db

VIDEÓ
aldi.hu

1 299 Ft

/szett

Smart to Go ételtartó 1,1 l*
szögletes ételtartó evőeszközökkel,  
elválasztótálcával és szósztartóval,
BPA-mentes
űrtartalom: 1,1 liter
1 299 Ft/szett
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Inox tisztító*
speciálisan nemesacél  
felületekhez alkalmas,  
nem karcol, zsírtalanító  
hatású, eltávolítja a vízkövet
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

i í

1 699 Ft

/doboz

Habpatron, 10 darab*
az iSi habszifonhoz, nem betétdíjas
10 darab/doboz
169,90 Ft/db

749 Ft

/tekercs

Jumbo konyhai törlőkendő*
2 rétegű
325 lap/tekercs
2,30 Ft/lap

J bbbbbbbb

Sous Vide főzéshez is alkalmasSous Vide főzéshez is alkalmasSous Vide főzéshez is alkalmalkalmass

ideális készletek fagyasztására

999 Ft

/készlet/darab

Fondantformázó készlet 
vagy sodrófa*
• fondantformázó készlet, 9 részes:  

a készlet tartalma 8 darab fondant-
formázó és 1 darab simító vagy

• sodrófa: a távtartó gyűrűk segítsé-
gével egyenletes nyújtás érhető el  
két különböző vastagságban  
méret: 30 x 2,5 cm (ho x Ø) 

9 vagy 1 darab/készlet
999 Ft/készlet/db

légiesen könnyű tejszín-
hab egy gombnyomással

Habszifon*
friss tejszínhab és tejszín-
hab alapú desszertek gyors 
elkészítéséhez, a tejszín-
hab hűtőszekrényben akár 
10 napig eltartható
űrtartalom: 250 ml
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

Mosogatószer-
utántöltő*
balzsam aloe vera illattal
450 ml/csomag
664,44 Ft/l

299 Ft

/csomag699 Ft

/flakon

övet

699 Ft

/csomag

Szárított olívabogyó vagy 
paradicsom*
• szárított, felezett olívabogyó, 150 g vagy
• szárított, darabolt paradicsom, 125 g
150 g vagy 125 g/csomag
4 660 / 5 592 Ft/kg

y 

gy

699 Ft

/doboz

309 Ft

/doboz

Csemegekukorica*
• natúr, 340 g vagy
• chilis, 310 g
340 g vagy 310 g/doboz
1 084,21 / 1 166,04 Ft/kg (töltőtömeg) 199 Ft

/csomag

499 Ft

/doboz
899 Ft

/üveg

Áfonyaital*
20 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
499 Ft/l

Whisk(e)y-válogatás*
kóstolókészlet válogatott, nemzetközi 
whisk(e)y-specialitásokból
• Bourbon whiskey, 
• Scotch Whisky, 
• Irish Whiskey és 
• Canadian Whisky
40 % alkoholtartalom 
4 x 40 ml/készlet
12 493,75 Ft/l

1 999Ft

/készlet

sodrófa

fondantformázó 
készlet

nem utántölthető, 
nem visszaváltható

Spárgaszósz*
különböző spárgaételek ízesítéséhez
• besamelszósz, 26 g vagy
• zöldfűszeres hollandi szósz, 23 g vagy
• hollandi szósz, 23 g
26 g vagy 23 g/csomag
7 653,85 / 8 652,17 Ft/kg

Ropogós csokoládéchips*
levegős és könnyű, ropogós  
rizsdarabkákkal
• tejcsokoládés vagy
• karamellás vagy
• étcsokoládés vagy
• narancsos
125 g/doboz
5 592 Ft/kg

Ostoros Rozé*
egri Merlot-Pinot Noir házasítás  
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 12 °C 

BARÁTI 
BESZÉLGETÉSEKHEZ

EGER

2,17 Ft/kg

pohár nélkül

Fólia vákuumos fóliahegesztőhöz,  
5 tekercs*
3 tekercs kb. 22 x 300 cm és 2 tekercs kb. 28 x 300 cm méretű fólia,  
amely minden szokványos vákuumfóliázó készülékhez  
használható
5 tekercs/csomag
3 499 Ft/csomag

3 499 Ft

/csomag
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Darázsmintás takaró*
100 % akril, álomkönnyű takaró darázsmintával  
és rojtokkal, puha anyag, könnyen kezelhető  
és szárítógépben szárítható 
méret: 150 x 200 cm
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

9 999 Ft

/garnitúra

  60 °

Ágyneműhuzat digitális 
fotónyomattal*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
9 999 Ft/garnitúra

elegáns szaténhatású

val 

Calc Clean vízkőmentesítés a vasaló élet-
tartamának meghosszabbítása érdekébentartamának meghosszabbítása érdekébentartamának meghosszabbítása érdekébébenen

könnyű kezelhetőség

tapadásgátló bevonattal ellátott vasalótalp

könnyű kezelhetőségkönnyű kezelhetőséglhetőség

tapadásgátló bevonattal ellátott vasalótalptapadásgátló bevonattal ellátottátló bevonattal ellátott vasalótavasalótalplp

Gőzölős vasaló GC 1424/30*
• a gőzölés funkcióval 30 %-kal  

gyorsabb a vasalás
• teljesítmény: 1 400 W
• az állandó, akár 15 g/perc 

gőzteljesítménynek köszön- 
hetően könnyű a vasalás

• beépített vízpermetező a vasalni- 
való egyenletes nedvesítéséhez

• akár 60 g gőzlöket
• nagy hőfokszabályzó  

különféle anyagokhoz
• hármas precíziós vasalóorr  

az optimális irányítás érdekében
5 999 Ft/db

5 999 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.

kül
ön

bö
ző

 színekben

Illatosító-utántöltő spray, 2 flakon*
flakononként akár 60 napig tartó, friss illat
• madagaszkári vanília vagy
• virágfantázia vagy
• bambuszkert
2 x 250 ml/csomag
1 998 Ft/l

999 Ft

/csomag

7 999 Ft

/darab

Alumíniumöntvény sütőedény üvegfedővel, Ø 32 cm*
a 2 levehető fülnek köszönhetően helytakarékosan tárolható, belső oldalán kiváló minőségű, 4 rétegű  
Ilag Granitec tapadásgátló bevonattal, extra magas peremmel, ezáltal nagyobb űrtartalom és kevesebb  
kifröccsent zsiradék, energiatakarékos alj egyenletes hőelosztással, az edény (a fülek és az üvegfedő  
nélkül) 240 °C-ig a sütőben is használható
7 999 Ft/db

levehető fülek

minden típusú tűzhelyhez alkalmas,  
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

tálalóedényként is használhatótálalóedényként is használhatótálalóedényként is hasznedényként is használhaálhatótó

f
1
p
p
9

Ft

vonattal, extra magas peremmel, ezáltal nagyobb űrtartalom és kevesebb 
akarékos alj egyenletes hőelosztással, az edény (a fülek és az üvegfedő  
használható

minden típusú tűzhelyhez alk lkalmasasmas,minden típusú tűzhelyhez alkkaez alkkallmamallmmaassss,,
b l é t i d k ió tű h l k t ib l é t i d k

yypp
b l é t i d k tű h lűóió tű h l k tk t ibeleértve az indukciós tűzhelyeket isbeleértve az indukbeleértve az indukciós tűzhelyeciós tűzhelyeket isket is

tálalóedényként is használhatótálalóedényként is hasznedényként is használhaálhatótó

1 599 Ft

/darab

Miniserpenyő*
3 rétegű Ilag Basic® tapadásgátló  
bevonattal, mosogatógépben mosható
• párolóserpenyő: Ø 20 cm vagy
• grillserpenyő: 18 x 20 cm vagy
• nyeles edény: Ø 16 cm vagy
• wok serpenyő: Ø 18 cm vagy
• tálalóedény: Ø 20 cm
1 599 Ft/db

az indukciós tűzhelyek 
kivételével minden 
tűzhelytípushoz 
alkalmas

nyeles edény

tó

wok serpenyő

egyes modellek  
légyűjtő peremmel

2 999 Ft

/készlet/darab

Akácfa vágódeszka*
FSC-tanúsítvánnyal rendelkező akácfából készült, használható  
vágáshoz vagy tálaláshoz, felülete olajozott
• kerek vágódeszka, 2 darab: nagy, méret: Ø 30 cm és kicsi,  

méret: Ø 25 cm, felső oldalán légyűjtő peremmel vagy
• szögletes vágódeszka fogantyúval: méret: 55 x 25 cm,  

bőrakasztóval vagy
• szögletes vágódeszka: méret: 46 x 33 cm, bőrakasztóval
2 vagy 1 darab/készlet
2 999 Ft/készlet/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

599 Ft

/darab

Hámozó kerámiapengével*
szabadon mozgó pengével, puha tapintású  
nyéllel, kitámasztófunkcióval, íz- és szag- 
semleges, mosogatógépben mosható
• Y-alakú hámozó vagy 
• hámozó kerámiapengével,  

merőleges éllel vagy  
• Julienne-hámozó
599 Ft/db

el,  

ID 1111213843

párolóserpenyő

grillserpenyő

nyeles edénynyeles edény

tálalóedény
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„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a PRODUCT OF THE YEAR HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése után a megkérdezett fogyasztók választják meg  
egy országos, 2 000 fős, Magyarország városi lakosságára reprezentatív online közvélemény-kutatáson. A választási folyamatról további információkat a productoftheyear.hu weboldalon talál.

00.00. szerdáig04.22 - 04.25. vasárnaptól szerdáig 

é után a megkérdezett fogyasztók választják meg  
weboldalon talál.

-15 %

159
Ft/kancsó

189 Ft helyett

Kancsós tej
2,8 % zsírtartalom
1 l/kancsó
159 Ft/l

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

Kiváló minőségű hazai gyümölcsös 
krémjoghurt az Alföldi Tej Kft.-től!

-28 %

299
Ft/vödör

419 Ft helyett

 

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

-33 %

219
Ft/doboz

329 Ft helyett

Kiváló minőségű hazai élőflórás  
gyümölcsös joghurt az Alföldi Tej Kft.-től!

Élőflórás 
gyümölcsös joghurt
• áfonyás vagy 
• epres vagy 
• erdei gyümölcsös vagy
• őszibarackos 
150 g/pohár
326,67 Ft/kg

-28 %

49
Ft/pohár

69 Ft helyett

-35 %

449
Ft/tégely/

darab

699 Ft helyett

 

Laktózmentes 
válogatás
• mascarpone krém, 200 g vagy
• friss sajt, 150 g vagy 
• lágysajt, 150 g
200 g/tégely vagy  
150 g/tégely/darab
2 245 / 2 993,33 Ft/kg

-17 %

229
Ft/darab

279 Ft helyett

Sokmagvas 
rusztikus 
baguette
250 g/darab
916 Ft/kgTeljes kiőrlésű  

rozsos buci
90 g/darab 
655,56 Ft/kg

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

 
Élőflórás gyümölcsös 
krémjoghurt
• epres vagy 
• sárgabarackos
850 g/vödör
351,76 Ft/kg

íj yerási rendszert

-25 %

59
Ft/darab

79 Ft helyett

Kan
2,8 %
1 l/kan
159 Ft/

BÜSZKÉK VAGYUNK

TERMÉKEINKRE
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.22. vasárnaptól

-140 Ft

959
Ft/csomag

1 099 Ft helyett

Száraz kutyaeledel, 3 kg
3 kg/csomag
319,67 Ft/kg

3 kgállandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!

Kutyasnack
• csirkemellfilé, zsírszegény, 150 g vagy
• kacsamellfilé, zsírszegény, 150 g vagy 
• marhahúsfilé, 100 g
150 g vagy 100 g/csomag
4 660 / 6 990 Ft/kg

699Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

279Ft

/doboz

Prémium kutyaeledel
• csirke vagy
• szív és szárnyasmáj vagy
• marha
400 g/doboz
697,50 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Kutyaeledel
többféle
150 g/tégely
926,67 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

139Ft

/tégely

799 Ft

/csomag

Rágócsont kutyáknak*
marhabőrből, gyomorból és bika- 
csökből készült
• Dental csont: magas nyers protein- 

tartalommal, valamint értékes  
kalciummal és foszforral vagy

• Power csont: nyers proteinnel és vitami-
nokkal (A,C,E), valamint fontos omega-3 
zsírsavakkal és növényi tápanyagokkal

2 x 55 g/csomag
7 263,64 Ft/kg

i-
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249 Ft

/csomag

Party Mix macska  
jutalomfalat*
• original vagy
• ocean vagy
• mixed grill
60 g/csomag
4 150 Ft/kg

469 Ft

/csomag

Macskaeledel*
többféle ízben
4 x 100 g/csomag
1 172,50 Ft/kg

Steril alutasakos 
macskaeledel
ivartalanított macskáknak
8 x 100 g/doboz
748,75 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!

8 x 100 g/doboz
748,75 Ft/kg -22 %

599
Ft/doboz

769 Ft helyett

Száraz 
macskaeledel
többféle  
1 kg/doboz
499 Ft/kg

499Ft

/doboz

állandó 
kínálatunkból

Macskaeledel
többféle
12 x 100 g/doboz
832,50 Ft/kg

999Ft

/dobozállandó 
kínálatunkból

Prémium 
macskaeledel
többféle
90 g vagy 85 g/tégely
1 877,78 / 1 988,24 Ft/kg

169Ft

/tégely

állandó 
kínálatunkból

 
Jutalomfalat  
macskáknak
többféle
10 x 5 g/csomag
4 380 Ft/kg

ttöbbfééle
10 x 5x 5 g//cscsomag
4 3800 Ft/F kgg -37 %

219
Ft/csomag

349 Ft helyett

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.22-től 04.25-ig!

149 Ft

/csomag

Macskaeledel Fantastic*
• csirke vagy 
• lazac vagy 
• marha ízben
100 g/csomag
1 490 Ft/kg

ALDI | 21



04.19 - 04.25. csütörtöktől szerdáig ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Friss
zöldség és gyümölcs!

Kígyóuborka
I. osztály 
/darab
129 Ft/db

-43 %

129
Ft/darab

229 Ft helyett

Eper
I. osztály 
500 g/doboz
798 Ft/kg

-42 %

399
Ft/kg

699 Ft helyett
Cukkini
I. osztály 
/kg
399 Ft/kg

-33 %

399
Ft/doboz

599 Ft helyett

Mangó
I. osztály 
/darab
269 Ft/db

-32 %

269
Ft/darab

399 Ft helyett

Mandarin
I. osztály 
/kg
349 Ft/kg

-30 %

349
Ft/kg

499 Ft helyett

Fürtös paradicsom
I. osztály 
/kg
469 Ft/kg

I.I.I ooszoszoszoszssztáltálátáltáá yyyyyy
/kg/kg/kg/kg/kg
469469469446946969696 FtFtFtFtFtt/kg/////kg/kg/kg/k//k//k/kgg -32 %

469
Ft/kg

699 Ft helyett
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

04.21 - 04.22. szombat - vasárnap 

-25 %

259
Ft/darab

349 Ft helyett

Mini darabolt 
sajtok
többféle
100 g vagy 90 g/darab
2 590 / 2 877,78 Ft/kg

-20 %

199
Ft/palack

249 Ft helyett

Tejital
csokoládés vagy 
epres vagy 
vaníliás vagy 
kakaós
500 ml/palack
398 Ft/l

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

Royal baromfisonka
natúr vagy paprikás vagy 
zöldfűszeres 
125 g/csomag
3 192 Ft/kg

Marhagulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

-200 Ft

1 099
Ft/tálca

1 299 Ft helyett

Préselt 
gyümölcslé
vérnarancs
100 % gyümölcs- 
tartalom 
1 l/palack
599 Ft/l

-25 %

599
Ft/palack

799 Ft helyett

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett
Boglyas 
szélesmetélt
8 tojásos 
250 g/csomag 
596 Ft/kg

Karalábé
I. osztály 
/darab 
129 Ft/db

-43 %

129
Ft/darab

229 Ft helyett

-50 %

199
Ft/darab

399 Ft helyett

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
199 Ft/db
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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:                  2018.04.19 - 05.02.

További ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

HOTEL BAIA DEL PORTO****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• repülőút (turistaosztály) az Austrian Airlines 

járatával Bécsből Olbiába és vissza, 23 kg 
poggyásszal

• transzfer: repülőtér – szálloda – repülőtér
• 7 éjszaka 2018.05.20. és 2018.09.30. között
• ellátás: teljes ellátás plusz svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, italok az 
étkezésekhez (0,5 l víz és 0,25 l bor, csak teljes 
árat fizető vendégeknek)

• Club Card a napozóágyakra és a napernyőkre a tengerparton, szabad helyek 
függvényében

• részvétel a szálloda saját szórakoztató programjain (a helyszíni kiírás szerint, 
a tartózkodás idejére érvényes)

Foglalási kód: 9199786

Homokos strand: 600 m, városközpont: 5 km, repülőtér: 32 km.
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, társalgó, olvasószoba, 
tévészoba, úszómedence (szeptember közepéig, időjárásfüggő), napozókert, 
szabad helyek függvényében napozóágyak és napernyők a medencénél. Térítés 
ellenében: masszázsok.
Elhelyezés: kétágyas vagy négyágyas szobában, illetve négyágyas vagy hatágyas
családi szálláson.
Fontos információk: kedvezményes árak gyermekek számára. Az ellátás az érkezés 
napján vacsorával kezdődik és az elutazás napján reggelivel zárul. A foglalást 
követő névmódosítás esetén a felmerülő többletköltségeket az utasnak számítjuk 
fel, amennyiben azért kizárólag az utas felel. Az ár nem tartalmazza a repülőtéri 
illetéket: 38 000 Ft/fő.

Ár/fő és tartóz-
kodás Kétágyas szoba Négyágyas szoba / négyágyas családi szállás / 

hatágyas családi szállás

7 éjszaka 124 490 Ft-tól 133 390 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

SZARDÍNIA, OLASZORSZÁG 

BUDONI 

HOTEL ANTONIANA***

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

2018.04.21. és 2018.09.30. között
• ellátás: svédasztalos reggeli
• 2 napozóágy és 1 napernyő a tengerparton 

szobánként (időjárásfüggő)
• kerékpárkölcsönzés (elérhetőség szerint) 

Foglalási kód: 9221666

HOTEL PUNTA****

AZ ÁR TARTALMAZZA:
• 2, 3, 4, 5 vagy 7 éjszaka  

2018.05.05. és 2018.10.06. között
• ellátás: félpanziós ellátás svédasztalos reggelivel  

és vacsorával
• a szálloda saját beltéri úszómedencéjének és 

fitnesztermének használata (nyitvatartás a 
helyszíni kiírás szerint)

• 1 darab 10 € értékű utalvány a szálloda saját 
wellness- és szépségápolási szolgáltatásaira teljes árat fizető vendégek 
számára

Foglalási kód: 9208214

Utazási mód Fő / 2 éj reggelivel

20 990 Ft-tól

Utazási mód Fő / 2 éj félpanziós ellátással

21 990 Ft-tól

FELSŐ-ADRIA, OLASZORSZÁG

CAORLE

ÉSZAK-DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG

VODICE

Caorle

San Marino

I

HR

Vodice
San Marino

I

HR

HOTEL FARAON***

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

2018.04.21. és 2018.10.14. között
• ellátás: all inclusive ellátás svédasztalos 

reggelivel, ebéddel és vacsorával, délután 
harapnivalókkal (16:00 és 17:00 között), korlátlan 
italfogyasztással az étkezések mellé (víz, 
gyümölcslevek, sör, bor), illetve alkoholos- és 
alkoholmentes italokkal (10:00 és 23:00 között)

• gyermekklub 4-12 év közötti gyermekeknek 

Foglalási kód: 9212113

A kavicsos strand: 50 m, városközpont: 850 m. 
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, kávézó, terasz, 
úszómedence (május közepétől szeptember közepéig, időjárásfüggő), szabad 
helyek függvényében napozóágyak és napernyők a medencénél. 
Térítés ellenében: napozóágyak és napernyők a tengerparton, parkolóhely (5 €/nap/
személyautó). 
Elhelyezés: kétágyas szobában vagy családi szálláson.
Gyermekek után járó kedvezmény: 11 éves korig: 100 % és 12-18 éves korig: 10 % 
árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában való elhelyezés esetén.
Fontos információk: idegenforgalmi adó: 0,50 €/fő/nap 12-17 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 
„extra” Családi szállás Családi szállás 

„extra”

2 éjszaka 17 990 Ft-tól 20 990 Ft-tól 21 990 Ft-tól 22 990 Ft-tól

3 éjszaka 26 990 Ft-tól 30 990 Ft-tól 31 990 Ft-tól 34 990 Ft-tól

4 éjszaka 35 990 Ft-tól 41 990 Ft-tól 42 990 Ft-tól 45 990 Ft-tól

7 éjszaka 110 990 Ft-tól 125 990 Ft-tól 148 990 Ft-tól 163 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Fő / 2 éj all inclusive ellátással

17 990 Ft-tól

DÉL-DALMÁCIA, HORVÁTORSZÁG

PELJEŠAC – TRPANJ

All inclusiveellátással

Közvetlenül a tengerparton

Repülővel Bécsből
Trpanj

San Marino

I

HR

Budoni

Róma
I

Közvetlenül a homokos strandnál, városközpont és a legközelebbi buszmegálló: 
400 m.
Felszereltség: étterem, étkező, reggelizőhelyiség, bár, tévészoba, 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.
Fontos információ: idegenforgalmi adó: 0,60 €/fő/nap 12 éves kortól, a helyszínen 
fizetendő. 

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba

2 éjszaka 20 990 Ft-tól

3 = 4 éjszaka* 30 990 Ft-tól

7 éjszaka 62 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.
*4 éjszaka 3 éjszaka áráért.

Betonos, kavicsos strand: 100 m, városközpont: 200 m. 
Felszereltség: fő- és melléképület, étterem, bár, lift, napozórét, tengervizes 
medence és gyermekmedence (május közepétől, időjárásfüggő),  beltéri 
úszómedence, fitneszterem.
Elhelyezés: kétágyas szobában.
Gyermekek után járó kedvezmény: 6 éves korig: 100 %, 7-11 éves korig: 50 % és 
12–18 éves korig: 20 % árengedmény 2 teljes árat fizető vendéggel egy szobában 
való elhelyezés esetén.
Fontos információk: a beltéri úszómedence területére gyermekek csak felnőtt 
kíséretében léphetnek be. A szauna és a fitneszterem területére 16 éven aluli 
gyermekek nem léphetnek be.

Ár/fő és tartózkodás Kétágyas szoba 
„melléképület” 

Kétágyas szoba 
„főépület” 

Kétágyas szoba 
„tengeri oldal” 

2 éjszaka 21 990 Ft-tól 25 990 Ft-tól 29 990 Ft-tól

3 éjszaka 32 990 Ft-tól 38 990 Ft-tól 44 990 Ft-tól

4 éjszaka 43 990 Ft-tól 51 990 Ft-tól 59 990 Ft-tól

5 éjszaka 67 990 Ft-tól 78 990 Ft-tól 90 990 Ft-tól

7 éjszaka 119 990 Ft-tól 138 990 Ft-tól 153 990 Ft-tól

Az árak személyenként és tartózkodásonként értendőek.

Utazási mód Fő / 7 éj teljes ellátás plusszal

124 490 Ft-tól
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