MINISTERIO DE DEFENSA
ESPAÑA

АПАРТАМЕНТИ
В СОЙЕР(МАЙОРКА)
SÓLLER (MALLORCA)

2017

Месец

Категория

Две
Седмица
седмици

Висок сезон

Първа категория

469€

328€

Май, Юни, Септември

Втора категория

375€

264€

Нисък сезон

Първа категория

375€

264€

Януари,Април,Октомври,
Декември

Втора категория

297€

208€

*Цените са с включен ДДС.
*Цените може да претърпят леки промени. През юни и септември
седмиците препокриващи се с юли и август няма да се предлагат.
Цената не включва сумата за електроенергията, която ще трябва да се
заплати от ползвателите в съответствие с извършените разходи.
Установяването на това потребление ще се направи при връщането на
ключовете, като се изчисли разликата между показателите в деня на
настаняване и деня на отпътуване.
При пристигане гостите ще трябва да внесат сума от 50 евро на човек като
депозит.
- Две седмици ще бъдат от 01 до 14 и от 16 до 29 включително.
- Седмицата ще бъде от събота до събота
За контакти: в Порт Сойер – г-н Иван Гарсия, тел.: 0034971631500
Г-н Гарсия ще бъде на разположение до 22:00 часа в деня на
настаняването. В случай на късно пристигане, Вие може да отседнете във
военноморка резиденция “Трамонтана” в Порт де Сойер.
Цената за двойна стая е около 50 евро на нощувка.
Моля за резервация се обърнете към компетентните национални органи.
Домашни любимци не са позволени.

Дължими неустойки при
Правилника на CLIMS:

анулации

на

резервации

съгласно

„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.”

