ОФЕРТИ ГЕРМАНИЯ 2019
ЗА КЛИМС ПАРТНЬОРИ
Цена за деца/ден / полупансион:
-

Деца до 2 годишна възраст – 100 % намаление от стандартната цена
Деца от 2 годишна до 6 годишна възраст – 75 %
Деца от 7 до 12 годишна възраст – 50 %
Деца от 12 до 17 годишна възраст – 25 %

Такси за анулиране:
-

До 30 дни преди пристигането – без такси за анулация
От 29 до 1 ден преди пристигането – 30% от цената за настаняване
В деня на настаняване, неявяване – 100% от цената за настаняване

Тези такси за анулиране ще се прилагат само по общи причини за анулиране, освен
следните:
-

Смърт на титуляра, съпруга, дете или родители
Хоспитализиране (само удостверено с медицинска експертиза) на титуляра,
съпруга, дете
Военно разполагане (изисква се документ за удостоверяване)

За всяка резервация задължително се прилага CLIMS попълнена бланка. Резервация без
приложена CLIMS бланка не е възможно да се направи.
Забележки:
1. Забранено е влизането на животни във всички хотели на BwSW.
2. Двойна за единична стая: 5 евро/ден/допълнително на човек.
3. За всяка смяна на резевацията трябва да се плати такса от 10 евро.

ХОТЕЛ „NORDEROOG” – НОРДЕРНЕЙ, ГЕРМАНИЯ
S1: 09.03.2019 – 30.03.2019

Настаняване: само през деня!

S2: 14.09.2019 – 02.11.2019
S3: 30.03.2019 - 14.09.2019
само за резервации през целия период
P3: 26.12.2018 – 03.01.2019, 26.12.2019 – 04.01.2020



Включена закуска и обяд (half-board)
Всички стаи са оборудвани с баня с тоалетна, сешоар и телевизор.

Категория
Единична стая
Стандартна двойна стая (кат.А: двойно легло,
кат. Б: разделени легла)
Конфортна двойна стая (три легла или спалня с
разгъвателно легло)
Апартамент Junior (малък) – голяма спалня

S1

S2

S3

P3

40
евро

45 евро

50 евро

630 евро

48 евро

53 евро

660 евро

51 евро

56 евро

690 евро

43
евро
46
евро

ХОТЕЛ „HAUS am SUDSTRAND” – ГЬОРЕН, ГЕРМАНИЯ
S1: 16.03.2019 – 13.04.2019, 19,.10.2019 – 02.11.2019

Настаняване: само през деня!

S2: 13.04.2019 – 29.06.2019, 31.08.2019 – 19.10.2019
S3: 29.06.2019 -31.08.2019
само за резервации през целия период
P3: 26.12.2018 – 03.01.2019, 26.12.2019 – 04.01.2020



Включена закуска и обяд (half-board)
Всички стаи са оборудвани с баня с тоалетна, сешоар и телевизор.

Категория
Единична стая
Стандартна двойна стая (кат.А: двойно легло,
кат. Б: разделени легла)
Конфортна двойна стая (три легла или спалня с
разгъвателно легло)
Апартамент Junior (малък) – голяма спалня

S1

S2

S3

P3

40
евро

45 евро

50 евро

630 евро

48 евро

53 евро

660 евро

51 евро

56 евро

690 евро

43
евро
46
евро

