CLIMS
ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ ЛЯТО 2017
КАСАЛЕ САЛЕНТО, ИТАЛИЯ
(CASALE SALENTO, ITALY)
Насладете се прекарвайки седмица на море и почивка и се отпуснете
в природата на Касале Саленто (Casale Salento) в природен парк Порто
Салваджио (Porto Salvaggio), намиращ се във Виладжио Реста-Нардо, Лече,
Италия (Villaggio Resta-Nardo (Lecce) Apulia Italy).
Всички резервации за стаи и апартаменти за периодите посочени подолу цената ще включва също така 1 плажен чадър и 2 шезлонга....на брега
на Саленто: “Samsara Beach” в Baia Verde Zone до Gallipoli Apulia.
ПРЕЗ МАРТ, АПРИЛ*, ДО 27 МАЙ, ОТ 30 СЕПТЕМВРИ*, ДО
ДЕКЕМВРИ.
Стая (1 плажен
шезлонга)

чадър

и

Цена на ден
Единична стая - 45 евро
Двойна стая – 50 евро
Тройна стая – 60 евро

2 Апартамент
студио
с
кухненски бокс (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
За един човек - 55 евро
Двама човека – 65 евро
Трима човека – 70 евро

Апартамент с 3 стаи (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
4 легла - 75 евро
5 легла – 80 евро
6 легла – 85 евро

ОТ 27 МАЙ ДО 17 ЮНИ И ОТ 16 ДО 30 СЕПТЕМВРИ
Стая (1 плажен
шезлонга)

чадър

и

Цена на ден
Единична стая - 55 евро
Двойна стая – 60 евро
Тройна стая – 70 евро

2 Апартамент
студио
с
кухненски бокс (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
За един човек - 70 евро
Двама човека – 75 евро
Трима човека – 80 евро

Апартамент с 3 стаи (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
4 легла - 85 евро
5 легла – 90 евро
6 легла – 95 евро

**ОТ 17 ЮНИ ДО 15 ЮЛИ И ОТ 02 ДО 16 СЕПТЕМВРИ
Стая (1 плажен
шезлонга)

чадър

Цена на ден
Единична стая - 65 евро
Двойна стая – 70 евро
Тройна стая – 80 евро

и

2 Апартамент
студио
с
кухненски бокс (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
За един човек - 80 евро
Двама човека – 90 евро
Трима човека – 95 евро

Апартамент с 3 стаи (1 плажен
чадър и 2 шезлонга)
Цена на ден
4 легла - 120 евро
5 легла – 125 евро
6 легла – 130 евро

**ОТ 15 ЮЛИ ДО 05 АВГУСТ И ОТ 26 АВГУСТ ДО 02 СЕПТЕМВРИ

Стая

Апартамент
студио
кухненски бокс
Цена на ден
За един човек - 90 евро
Двама човека – 100 евро
Трима човека – 110 евро

Цена на ден
Единична стая - 85 евро
Двойна стая – 90 евро
Тройна стая – 100 евро

с Апартамент с 3 стаи
Цена на ден
4 легла - 160 евро
5 легла – 165 евро
6 легла – 170 евро

**ОТ 05 ДО 20 АВГУСТ
Цена на стая за нощувка

Апартамент за максимум 4 Апартамент с 3 стаи за максимум
лица
5 лица
Цена на ден
Цена на ден
За един човек - 120 евро
4 легла - 225 евро
Двама човека – 140 евро
5 легла – 230 евро
Трима човека – 150 евро
6 легла – 240 евро

Цена на ден
Единична стая - 100 евро
Двойна стая – 115 евро
Тройна стая – 125 евро

Резервациите започва от събота до събота. **През юли и август се
прилага намаление от 20% за резервации на плажни шезлонги и чадъри в
Самсара Бийч (Samsara Beach) в Галиполи (Gallipoli) Лече, Италия.
Забележка: Цените не са по социална програма и не включват организиране на
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма.

КАСАЛЕ САЛЕНТО
ИТАЛИЯ
(CASALE SALENTO, ITALY)

Как да ни намерите:

С автомобил: Вземете магистрала А-14 и излезте на Бари север. След това
следвайте магистралата Бриндизи – Лече до Лече. След това трябва да
продължите по път S.S.101 (Лече-Галиполи), изходът към Нардо.
Продължавате към Ветрана (Vetrana)/ Виладжио Реста (Villaggio Resta) и
пристигате.
С влак: Пристигате на гарата в Лече и продължавате с автобус към Нардо.
Със самолет: Летището в Бриндизи е на разстояние 60 км от Виладжио
Реста (Villaggio Resta) – Нардо, (Лече). Вие може да наемете автомобил от
летището или може да попитате персонала в Касале Саленто, когато
резервацията бъде потвърдена.

КАСАЛЕ САЛЕНТО
ИТАЛИЯ
(CASALE SALENTO, ITALY)
Елегантна и очарователна къща с красив плувен басейн в сърцето на
полуостров Саленто, където е защитения Природен парк на Порто
Селваджио (“Natural Park of Porto Selvaggio”).
Очарователна сграда направена изцяло от “tufo” уникален и
оригинален камък в този регион се вписва хармонично в Саленто, за да се
насладите на Вашата ваканция и да Ви достави истинска почивка. Къщата
датира от 30-те години на миналия век, реструктурирана не отдавна
запазила архитектурата и традициите на сградите в района. Къщата е на
два етажа. Първият етаж се състои от 2 удобни и просторни апартамента с
балкони, с изглед към големия плувен басейн и градините. Оборудвана е с
кухня, спалня, дневна стая и баня с всички удобства: мини бар, климатик,
телевизия, лежанка и кухненски прибори и съдове. Големият етаж се
състои от 4 спални различни типове със собствен санитарен възел. Отвън
има дървена беседка с изглед към парка с дъбови и евкалиптови дървета,
палми и други екзотични растения. Има също така широк плувен басейн
със шезлонги, заобиколена с очарователна градина. Познатото място
позволява на възрастните да релаксират и да се насладят на спокойствие на
мястото, а децата да играят щастливо и спокойно в структура външно
свързан с каменна ограда с камъни и скали, типични за района с дълга
история за разказване.
Районът на паркинга е оборудван с видео наблюдение.
АПАРТАМЕНТИ

Апартаментите са много удобни, в бели цветове, в типичен
средиземноморски стил. Грижата за детайла е засегнала стила на кухните,
леглата, баните и мебелите. Стаите за оборудвани с климатик и LCD
телевизор. В апартаментите са налични 2 спални и баня. Всички
апартаменти разполагат с кухня, която дава на гостите максимална
свобода.
СТАИ
Големият етаж на къщата разполага с 4 елегантни и широки спални в
типичния стил на Саленто. Всяка има собствен вход с изглед към външната
градина и плувния басейн.

ПОЧИВКА
В сърцето на сградата и заобикалящите ги зелени нарове, палмови
дървета и екзотични растения Вие може да намерите спокойствие далеч от
шума в края на големия плувен басейн е перфектно за деца и възрастни с
достатъчно пространство, което Ви приканва за почивка.
За любителите на природата и планинарите стратегическото място в
къщата позволява да се достигне до най-атрактивните и интересни
туристически и природни дестинации. Краткото разстояние от морето – 2,5
км го прави идеално място да се насладите на спокойствието на природата
по всяко време на годината с възможност за достигане до морето за
няколко минути дневно.
Цените включват: електроенергия, вода, климатик, 1 спалня и
санитарен възел, плувен басейн, паркинг и газ (за апартаментите).
Предварителен депозит (възстановява се в края на престоя) 100.00
евро.
Забележка: Къщата не осигурява услуга хранене.
Гостите могат да опитат типичните ястия от Саленто в близкия евтин
ресторант.
Окончателно почистване 20.00 евро за стая и 40.00 евро за
апартамент трябва да бъде заплатено в края на престоя.
Собственикът може да направи повече пакети за клиенти директно
по време на запитването.
УСЛOВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИТЕ
Резервацията ще бъде актуална при заплащане на депозит от 40% от
наема да бъде изпратен по банков път. Ако след 5 дни от датата на

резервация, депозитът не бъде платен, собственикът може да анулира
резервацията.
В случай, че гостите анулират резервацията са задължени да
уведомят собственика 30 дни преди първата дата на престоя. Само в
рамките на този срок ще бъде възстановен на госта платения депозит, като
това не включва банковата такса от 10 евро.
В случай на анулиране на резервация ще бъдат приложени следните
санкции: 20% от общата сума ще бъде начислена като неустойка за
получена анулирана резервация от 30-я до 7-я календарен ден, 40% от
общата сума ще бъде начислена като неустойка за получена анулирана
резервация от 6-я ден до датата на пристигане. Гост, който не се яви по
време на първите 24 часа от началото на престоя без предупреждение ще
се счита за отказана.
При пристигане гостът трябва да уреди престоя със собственика и да
заплати предварителен депозит, който се възстановява в края на престоя,
както и предаване на документите на всяко лице, което ще бъде настанено
в стаята.
Забранено е да се настанят повече лица от позволения брой на
леглата включени в нашата оферта (моля посочете децата, които се считат
за възрастни) ако не е направено допълнително плащане.
Стаите са напълно обзаведени, оборудвани с 1 легло, баня,
климатик, възглавници, телевизор, мини бар, като също така
апартаментите са оборудвани с готварска печка на газ, тенджери, тигани,
електроенергия (220 волта), студена и топла вода.
Настаняването започва от 15:00 часа до 19:00 часа в деня на
пристигане, а освобождаването на стаите е до 11:00 часа в деня на
отпътуване. Стаите и апартаментите трябва да бъдат оставени чисти,
свободни от багаж, съдовете трябва да бъдат измити и кухнята почистена.
Всички промени в часа на пристигане и отпътуване трябва да бъдат
уточнени предварително със собственика.
Няколко дни преди своето пристигане, гостът трябва да информира
притежателя (да се свърже с него по телефона на номера, предоставен във
ваучера потвърждение) за часа на пристигане (на рецепция), за да помогне
при дейностите, свързани с управлението на договора за наем, грижовен,
по-специално, за да зачита, доколкото е възможно в очакваното време на
пристигане, съобщена и освобождавайки имота не по-късно от обявеното
време.
Не се възстановява в случай на ранно пристигане или късно
отпътуване. Гостът трябва да се погрижи за резервираната стаята или
апартамент.

Той също така трябва да докладва на притежателя за възникнали
нередности и проблеми до 24 часа след наемане на стаята или апартамента.
След това време всички нередности или счупени вещи трябва да бъдат
заплатени от гостите. Притежателят е упълномощен да влезе в стаята или
апартамента за дейности по поддръжка.
Притежателят не носи отговорност за евентуална кражба, която може
да се случи в стаята или апартамента.
РЕЗЕРВАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ НЕ ПОКЪСНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕ ДО КОМАНДВАНЕТО НА
КАРАБИНЕРИ НА ИМЕЙЛ: cgapcs@carabinieri.it, antonio.carrozzo@carabinieri.it
ИЛИ НА ФАКС: +39 06 80982511 НА МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА НА CLIMS. ВИЕ ТРЯБВА ДА НИ ОСИГУРИТЕ
ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР И ИМЕЙЛ. РЕЗЕРВАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ИЗПРАТЕНА ДО ДОСТАВЧИКА, КОЙТО ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ГОСТА
ОТНОСНО ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПО РЕЗЕРВАЦИЯТА (ДЕПОЗИТ,
ВАУЧЕР И ДР.) ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗПРАТИТЕ
ИМЕЙЛ ДО: info@casalesalento.it ИЛИ ДА ПОСЕТИТЕ www.casalesalento.it и
Facebook Casalesalento.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ:
ДЕПОЗИТ 40% ПРИ ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА ПО
БАНКОВ ПЪТ.
ПЪЛНО ПЛАЩАНЕ: ПРИ ПРИСТИГАНЕТО.

Дължими неустойки за анулации на резервации съгласно
Правилника на CLIMS:

„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат
наложени следните неустойки:
- до 30 дни преди пристигането – няма неустойка;
- от 29-ия до 1-ия ден преди пристигането;
- неустойката е в размер на 30% от стойността на резервацията;
- В случай на неявяване – неустойката е в размер на 100% от
стойността на резервацията.

Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с
изключение на:
- смърт на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а, дете
или родител;
- престой в болнично заведение (удостоверява се с документ,
издаден от болничните власти) на заявителя на резервацията, на
негов/а съпруг/а или дете;
- Военна дислокация.”

