1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

Pallini Beach 4* - Почивка в Касандра / Халкидики
Ранни записвания за Лято 2020 в Гърция с личен транспорт
Тип оферта: Хотел
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая + допълнително легло, Двойна стая ,
Двойна стая + дете (2 - 11.99)
Типoве изхранване: HB (Half Board)
Хотели: Pallini Beach Hotel 4* - Халкидики
Описание:
ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ И
ВКЛЮЧВА:
По ваш избор за брой нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване.
ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Медицинска застраховка за 10 000 евро с Асистанс;
Екскурзии по желание организирани на място и входни такси на обектите;
Разходи от личен характер.
Забележка: Дете 0-2.99г. се настанява безплатно с двама родители без да ползва редовно
легло.

УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена
резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати
Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация за ранно
записване. При невъзможност на туриста да пътува при резервация за ранно
записване, внесените и платени суми не се възстановяват.
В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно
записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително
заплащане по стандартните тарифи.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ:
Сключването надопълнителна застраховка "Отмяна на пътуване" в ЗАД Армеец.
Застраховката е доброволна и се сключва в деня на записване за дадена екскурзия или
почивка. Рисковете които се покриват са: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на
пътуването; .разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за
закъснение или отмяна на самолетен полет.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 37.12 лв.

SNGL

DBL + EXB

DBL

DBL + CHD (2 11.99)
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2020-05-22 2020-06-11 стандартна стая
2020-06-12 2020-06-25 стандартна стая
2020-06-26 2020-07-16 стандартна стая
2020-07-17 2020-08-22 стандартна стая
2020-08-23 2020-09-05 стандартна стая
2020-09-06 2020-09-17 стандартна стая
2020-09-18 2020-10-03 стандартна стая
2020-10-04 2020-10-28 стандартна стая

110.81 лв.

299.16 лв.

221.61 лв.

223.18 лв.

139.46 лв.

376.53 лв.

278.93 лв.

278.93 лв.

173.85 лв.

469.39 лв.

347.70 лв.

347.70 лв.

196.78 лв.

531.28 лв.

393.55 лв.

393.55 лв.

173.85 лв.

469.39 лв.

347.70 лв.

347.70 лв.

139.46 лв.

376.53 лв.

278.93 лв.

278.93 лв.

110.81 лв.

299.16 лв.

221.61 лв.

221.61 лв.

72.60 лв.

196.00 лв.

145.19 лв.

145.19 лв.

Условия:
ВАЖНО! Тази оферта е валидна за клиенти със собствен транспорт!
УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ

Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени до обявените
промоционални дати!
Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно
записване, се заплаща по съответната дата на стандартните цени!
Всеки турист който резервирал и заплатил пакет за ранно записване в случай на
отказ от пътуване и невъзможност да смени датата и заплати по основни тарифи
губи на 100% внесената сума!
Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по
време на пътуването или престоя в съответния хотел.
Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на
допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
Туроператорът и местните партньори могат да указват съдействие в случай на
нужда от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите
условия на застрахователя от страна на потребителя.
Местата за хотелско настаняване в избрания от Вас хотел подлежат на заявкапотвърждение.
Стаи с изглед към морето, се гарантират само след предварително направена
резервация и е възможно само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв
тип стая.
Настаняването в хотелите в деня на пристигане става след 14.00 часа, а
освобождаването на стаите в деня на заминаване до 12.00 часа!
При настаняването в хотелите на база All inclusive, храненията започват от обяд или
вечеря в зависимост от правилника на хотела. Тези, който са имали обяд в деня на
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пристигането, в деня на напускането на хотела приключват със закуска. Останалите,
започнали храненията с вечеря, имат закуска и обяд през последния ден.
При настаняване в хотелите на база НВ, храненията започват с вечеря и завършват
със закуска.
Преди настаняване в стаите и след освобождаване на същите не се ползват никакви
услуги в хотелите или се ползват срещу заплащане!
При настаняване на трима възрастни в стаята не се гарантират три отделни
нормални легла. Третият възрастен ползва отстъпка от цената и затова се настанява
на допълнително легло.
При настаняване на деца в стандартна стая, те ползват допълнителни легла.
Трети възрастен и деца се настаняват на редовно легло само, когато се заплати
фамилна стая или апартамент!
Настаняването в стая с изглед към морето или в основна част на хотела става само в
случаите където е обявено доплащане за това и съответно е заплатено
предварително в България.
Деца ползващи детско намаление заплащат и ползват редовна седалка в автобусите!
Необходими документи: лична карта – копие от лице и гръб на личната карта.
Плащане за екскурзия по ранни записвания: Заплащане на 100% сумата по
резервация или депозиране 50% и доплащане 50 % до посочената промоционална
дата за ранни записвания.
Плащане за екскурзия по стандартни записвания: Депозит в размер на 50 % при
резервацията, и доплащане 30 дни преди отпътуването, освен ако не е оказано
допълнително условие за заплащане до определена дата. Офертите по ранни
записвания трябва да бъдат заплатени до уречените срокове. По оферти за ранни
резервации не се допускат каквито и да било промени, смяна на имена, дата на
пътуване итн.
Важно: За Деца до 18г. пътуващи без родителите или само с един от тях трябва да
имат оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата
родители са съгласни детето да пътува в чужбина. За български граждани не се
изисква виза за Гърция. Пътува се с валидна лична карта.
За чуждестранни граждани от определени страни се изисква издаване на виза или
заплащането на такса на самата граница, както и валиден международен паспорт.
Подробна информация за визовите формалности можете да получите във Визов
отдел на Гръцкото консулство в София.

Цените и условията са валидни към 26.05.2020. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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