МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА БЕЛГИЯ
СЕКТОР ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЛИНИЯ НА CLIMS
ОФЕРТА ЗА ОСТРОВ КРИТ, ГЪРЦИЯ 2018

1.

Период: От 30.05. до 01.07.2018 и от 27.08 до 28.09.2018

Настаняване на база Ол Инклузив
Възрастни: 39 Евро за нощувка
Деца от 2 до 6 години: 14 Евро за нощувка
Деца от 7 до 13 години: 26 евро за нощувка
Доплащане за единична стая: 8 Евро на вечер
- тази оферта включва:
Настаняване в апартамент с две или три стаи в зависимост от броя членове в семейството.
Напитките са включени в пакетната цена, когато се консумират в интервала от 11:00 часа до
22:30 часа.
- тази оферта не включва:
Трансфери от и до летището.
Билети за самолет.

2.

Период: От 02.07. – 26.08.2018

Възрастни: 45 Евро за нощувка
Деца от 2 до 6 години: 16 Евро за нощувка
от 7 до 13 години: 22 Евро за нощувка
Доплащане за единична стая: 8 Евро на вечер
- тази оферта включва:
Настаняване в апартамент с две или три стаи в зависимост от броя членове в семейството.
Напитките са включени в пакетната цена, когато се консумират в интервала от 11:00 часа до
22:30 часа.
-

тази оферта не включва:

Трансфери от и до летището.
Билети за самолет.

3.

Всички заявки за резервации се подават след 08 януари 2018 г.

4.

Дължими неустойки при анулиране на резервации

До 30 дни преди датата на пристигане

няма неустойка

От 29тия ден до последния ден преди датата на пристигане

30% от пълната стойност
на почивката

При неявяване

100% от пълната стойност
на почивката

Фактурите за дължимите суми по резервациите ще бъдат изпращани на наш партньорпосредник от CLIMS, който ще ги насочи към клиента. Плащането се извършва директно от
клиента по нашата сметка. В случай че, клиентите желаят да заплатят на място в почивната база
по време на престоя си, ги умоляваме да ни уведомят за това преди да отпътуват. Информираме
ви, че на място плащането се извършва само в брой и не се приемат кредитни карти.

Забележка: Цените не са по социална програма и не включват организиране на
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма.

