ЦЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ


МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ИСПАНИЯ - ВМС
АПАРТАМЕНТИ В СОЙЕР ,
МАЙОРКА
(SÓLLER, MALLORCA)

2018

Месец

9/12 лица

За две
За една
седмици седмица

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 €

Забележка:
-

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

-

Цените са с включен ДДС и е възможна неголяма актуализация. През юни и
септември не се допуска припокриване на резервации с периоди от юли и
август.

-

Цените не включват сумата за електроенергията, която ще трябва да се
заплати от клиентите, според извършената консумация. 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 като
депозит.

Под период от две седмици се разбира от 1во до 14то число вкл., както и от 16то
до 29то число вкл.
Под седмица се разбира периода от събота до събота.
Лице за контакт в Порт Сойер е г-н Иван Гарсиа (Ivan Garcia). Той ще бъде
на разположение до 22:00 ч. в дните на настаняване. Ако пристигането е в по-късен час,
можете да искате нощувка във военно-морската резиденция „Трамонтана” във
военноморската база в Пуерто де Сойер.
Цената на двойна стая е 50,00 Евро за 1 нощувка.
Молим да се обръщате към съответната организация във вашата страна за
резервации.
Домашни любимци не са позволени.

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.”

