INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS, I.P.
Divisão de Tempos Livres e Habitação
Rua de S. José, 24 – 1150-323 Lisboa, PORTUGAL
Phone : + 351 213 407 650 ; Fax : +351 213 429 141
E-Mail: dtlh.reservas@iasfa.pt

ПОРТУГАЛИЯ
ЦЕНИ ЗА ИНИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ 2016
Военна резиденция Кашиас
СТАИ

НАСТАНЯВАНЕ

ДВОЙНА СТАЯ (2 ЛИЦА)
ДВОЙНА СТАЯ (1 ЛИЦЕ)
Допълнително легло
за деца под 6 г.

ПОЛУПАНСИОН

И НОЩУВКА

ПЪЛЕН
ПАНСИОН

22,40 €
18,30 €

33,60 €
23,90 €

44,80 €
29,50 €

4,10 €

8,20 €

12,30 €

Забележка:


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



Ранно напускане изисква пълно плащане на целия престой според
началната резервация.



Резиденцията е достъпна само за офицери.

Допълнителна информация:
 Настаняване от 14:00 ч. до 20:30 ч. в деня на пристигане.
 Напускане 08:30 ч. до 12:00 ч. в деня на отпътуване.


Резервации се правят само чрез бланка за запитвания, подписана от титуляра на
резервацията, за да потвърди неговото/нейното участие за резервацията за
престой в чужбина.



Заплащане единствено в брой.



Да се информира военно-почивната резиденция в случай на късно пристигане.



Допълнителни легла се предлагат само за деца под 6 годишна възраст.



Домашни любимци не са позволени.



Паркинг може да се ползва на 200 м от сградата – безплатно.

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.”

