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"Adventi csillogás"-
négy nap, négy ország

(2018. november 29.-december 2.)

Elérhetőség:
Csíkszereda (530223), Decemberi Forradalom út 3/A/2, tel.: 0266-310 965,

mobil: 0740-912 881, e-mail: office@westtraveltours.ro, web: www.westtraveltours.ro

Szicília
a "Földközi-tenger királynője"

(2018. október 19-26.)

AUTÓ

Eladók Marosvásárhelyen Dacia alkat-
részek: 2 tetőcsomagtartó, 3 kerék, kup-
lungtárcsa, platinák, rotulák, direkciós 
karok, bobina, antenna, kézifékkábel és 
sok egyéb. Minden tiszta új. Tel.: 0771-
528234.

#273350

Eladó egy 2003-as Mitsubishi Pajero Pi-
nin terepjáró állandó 4x4-es, 1.8 benzi-
nes motorral, 115 lóerős, reális 120.000 
km-ben. Extrák: klíma, elektromos ab-
lak, elektromos tükör, vonóhorog, alu-
felnik. Frissen behozva, előírva RAR 
vizsgára. Irányár: 2950 euró. Tel.: 0748-
809556.

#274539

ÁLLAT

Eladók előnevelt, (kiválasztott) tojócsir-
kék. Érdeklődni Csicsó 221. szám alatt. 
Tel.: 0740-147115, 0266-379204.

#274589

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimrén. 
Telefon: 0742-404109.

#274600

Eladók 10-12 hetes malacok Csíkszentmi-
hályon. Telefon: 0743-664059.

#274614

Vágni való lovat (tehenet is) vásárolok 
(Hargita megye, Maros megye, Kovász-
na megye). Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0744-542 670.

#274625

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag 
nevelt húscsirke (2-2,5 kg) Csíkkozmáson. 
Tel.: 0727-815339.

#274682

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 
0721-301586.

#274732

Eladók 9 hetes malacok Borzsovában. Te-
lefon: 0745-487561.

#274777

Eladók 40-50 kg közötti süldők, Göröcs-
falva 51. szám alatt. Tel.: 0742-171045.

#274778

Eladók 9 hetes malacok, Csíkcsicsó 292. 
szám alatt. Telefon: 0740-811749.

#274779

BÉRBE ADÓ

Kiadók vagy eladók garzonlakások, 2 és 3 
szobás tömbházlakások Csíkszeredában, 
valamint kiadók kulcsosházak Székely-
udvarhely és Csíkszereda környékén. 
Tel.: 0743-267035.

#274058

Kiadó bútorozatlan, 4 szobás tömbház-
lakás Csíkszeredában, a Kalász negyed-
ben. Tel.: 0743-414920.

#274370

Székelyudvarhelyi szépségszalonban 
kiadó helyiség, magára és környezetére 
igényes masszőrnek. Ugyanitt fodrász-
szék kiadó férfi fodrásznak. További infók 
telefonon: 0740-376361.

#274604

Bérbe adó Csíkszereda központjában 
2 szintes családi ház, saját parkolóval. 
Megfelel 1 vagy 2 család részére, illetve 
orvosi vagy irodai tevékenységre. Tel.: 
0266-315217.

#274649

Kiadó kereskedelmi felület Csíkszeredá-
ban, a Gál Sándor utca 7. szám alatt, a 
konzulátus szomszédságában. Tel.: 0744-
778409.

#274664

Kiadó Csíkszeredában 3 szobás tömb-
házlakás saját hőközponttal, bútorozva, 
háztartási gépekkel felszerelve. Tel.: 
0744-695551.

#274684

Kiadó helyiségek (51 nm, 74 nm, 61 nm) 
külön-külön mosdóval ellátva, Csíksze-
reda, Nagy Rét utca 27. szám alatt (a Lidl-
el szemben) külön parkolóval. Tel.: 0744-
592660, 0744-306840. 

#274694

Kiadó II. emeleti garzonlakás Csíkszere-
dában, a Hunyadi János utcában. Tel.: 
0743-039806.

#274708

Kiadó 2 szobás tömbházlakás Marosvá-
sárhelyen a 2-es poliklinika mellett, két, 
esetleg három egyetemistának. 1000 lej + 
garancia. Tel.: 0724-253921

#274729

Kiadó Marosvásárhelyen, a Tudor ne-
gyedben külön bejáratú, 2 szobás, búto-
rozott és felszerelt lakás, diákoknak. Tel.: 
0723-584831.

#274765

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Tábor ne-
gyedben 2 szobás, 2. emeleti, berendezett 
tömbházlakás. Tel.: 0744-563445.

#274775

BÚTOR

Eladó Csíkszeredában kihúzható kanapé 
két fotellel, jó állapotban. Telefon: 0745-
425928, 0740-410001.

#274677

FELHÍVÁS

Dr. Szöllősi Enikő belgyógyász szakorvos 
rendel minden pénteken délután 2 órától 
Székelyudvarhelyen, a Templom utca 7. 
szám alatti Samed-Polimed rendelőben. 
Végzünk hasi echográfi át, érultrahangot 
is. Előzetes programálás a 0752-201925-ös 
telefonszámon.

#274685

Tusnádfürdőre, idős, fennjáró nő mellé 
gondozónőt keresünk, ottlakással. Tel.: 
0743-912085.

#274739

Professzionista sofőrök vizsgálata kezdő-
dik 2018. szeptember 11-étől a székelyud-
varhelyi Polimed Samed rendelőben, a 
Templom utca 7. szám alatt.

#274766

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Mi-
ele, Bosch, Siemens), szárítógépek, mo-
sogatógépek garanciával. Régi gépét be-
számítjuk. Házhoz szállítás! Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#273788

Eladók német, használt kanapék és bú-
torok, rusztikus bútorok, matracok, hű-
tőszekrények, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, villanykályhák. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. 
Tel.: 0748-913384.

#274035

Eladók automata mosógépek és moso-
gatógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 
1 év garanciával, régi mosógépet, hűtőt is 
beszámítunk! Vállaljuk hűtők, mosógé-
pek javítását, háznál is. Cím: Székelyud-
varhely, 1918. december 1. u. 18. szám (a 
Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#274710

INGATLAN

Eladó egy központi fűtéses, 3 szobás 
magánlakás Iklandon, Marosvásár-
helytől 15 km-re, 69. szám alatt. 1368 
m2 terület, gazdasági épületekkel. Az 
iratok rendben vannak. Továbbá eladó 
ugyanitt egy központi fekvésű 8.5 áras 
terület, 64. szám alatt. Telefon: 0365-
433428.

#274101

Eladó 3 szobás, felújított tömbházlakás 
Székelyudvarhelyen, a Bethlen negyed-
ben. Irányár: 53 000 euró. Érdeklődni 
az alábbi telefonon lehet: 0745-283054, 
0740-605053.

#274376

Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétányán 
egy kilencemeletes tömbház hetedik 
emeletén 34 m2-es, másfél szobás garzon 
eladó. Ára: 38 000 euró. Telefonszám: 
0745-330565 vagy 0755-911482. 

#274528

Eladó vagy kiadó 92 m 2-es irodaház 
Csíkszeredában, a Hajnal utcában 
(Udvarhely kijáratánál), 4 áras tel-
ken fekvő, 2007-ben épült ingatlan, 
kétszintes, mosdót és irodai bútort 
tartalmaz. Megfelel többféle tevé-
kenységnek. Fűtés fáskazánnal. Ára: 
49 000 euró, illetve 350 euró/hó. Tel.: 
0742-472985.

#274620

Eladó orvosi (nőgyógyászati) rendelő 
Csíkszeredában, az Octavian Goga utca 
8/B/3. szám alatt bútorzattal, teljes fel-
szereléssel, saját hőközponttal, termo-
pán ablakokkal, újonnan hőszigetelve, 
külön bejárattal, pincével. Akár irodá-
nak is megfelel. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 0745-609354.

#274626

Azonnal beköltözhető, felújított, hőszige-
telt 2 szobás tömbházlakás eladó Csíksze-
redában. Elsőlakás-programmal is meg-
vásárolható. Tel.: 0749-653359.

#274653

Eladó családi ház Csíktaplocán (2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, előszoba, kazán-
ház), 4 ár udvar, dupla garázs és tároló-
helyiségek. Tel.: 0741-089960.

#274666

Eladó újonnan épülő gerendaház Csík-
szentléleken. Tel.: 0744-696159.

#274681

Eladó családi ház nagy kerttel, Homoród-
szentmárton 222. szám alatt. Érdeklődni 
telefonon lehet. Irányár: 27 000 euró. 
Tel.: 0727-326716.

#274687

Eladó Csíkszeredában, a Testvériség su-
gárúton 2 szobás, teljesen felújított (luxus 
körülmények) lakás. Tel.: 0744-383384.

#274716

Eladó Gyergyószentmiklóson, a Forra-
dalom negyedben egy 3 szobás aparta-
ment (bl.F/sc.A/et.I). Irányár 13 500 euró. 
Érdeklődni a következő telefonszámon: 
0744-170764.

#274754

Eladók Székelyudvarhelyen, a Cserehá-
ton új építésű 3 szobás lakások, 70-80 m 2, 
7 kamrás tripla üveges ajtó-ablakokkal, 
15 cm-es hőszigeteléssel, fi nisz munká-
ra előkészítve. Irányár: 43 000 – 48 000 
euró. Tel.: 0744-301451.

#274758

Eladó Székelyvarságon emeletes családi ház, 
lakófelület 120 m2, 18 ár telekkel, garázzsal. 
Tel.: 0049-1724878195, 0746-400988.

#274782

MEZŐGAZDASÁG

Eladó pálinkának való szilva, illetve bor-
nak való szőlő, házhoz szállítva. Telefon: 
0747-876087.

#274477

Vásárolok malomipari búzát (minimum 
25 tonna, a legjobb napi áron), elfogadok 
2-3%-ban csiírás búzát, valamint takar-
mánybúzát. Tel.: 0743-809900.

#274595

Eladók Székelyudvarhelyen esőmentes 
sarjúbálák, szín alól. Tel.: 0744-991589.

#274659

Eladó 5 db fóliázott, idei szénabála Csík-
karcfalván. Érdeklődni a 0749-285701-es 
telefonszámon lehet.

#274667

Eladó kukorica, búza, árpa, rozs, zab, 
fekete zab, napraforgómag, kősó, korpa, 
barna liszt, nagy pityóka, vegyes, és ku-
koricadara, Csíkmadaras, Főút 199. szám 
alatt.

#274671

6 hektár kaszálható füvet a Máréfalvi-pa-
takban olyan gazdának szeretnék átad-
ni, aki a fű kaszálását, betakarítsását 
vállalja saját maga részére, megegyezés 
alapján. Tel.: 0743-040457.

#274772

UTAZZON VELÜNK

 

Elérhet ség: Feny Travel (a Feny Szálloda földszintjén)
N. B lcescu út 11.  •  Tel.: 0266–372 524  •  Mobil: 0741–234735

www.fenyotravel.ro  •  

Horvátország – Tucepi

Görögország Korfu

Bulgária
• Aranyhomok

All Inclusive ellátással
• Albena

All Inclusive ellátással




