КАЛАМИТСИ- ВИЛА
„VRAHOS“
Д околку ов а лето барате в олшебно место за в истински да се одморите, тогаш заминете в о Каламитси, скриеното богатств о на ју гои сточниот брег
на полу остров от Ситонија.
Вилата „Vrahos“ се наоѓа на само 20 метри од една од нају бав ите плажи на Ситонија-Каламитси. Лоцирана е на прв а линија до морето и од
терасите на апартманите се простира нев еројатно у бав а глетка кон целиот залив . Во ов аа в ила располагаме со четирикрев етни апартмани на прв
и в тор спрат со тераси кои имаат директен поглед на море. Сите сместу в ачки капацитети имаат нов кв алитетен мебел и солидно опремени ку јни
(електричен шпорет со рерна и фрижидер со одделна комора за замрзну в ање), телев изор, клима у ред чие користење е в клу чено в о ц ената и
сопств ено ку патило. Гостите в о в илата имаат на располагање и простран дв ор на платформа опремен со маси и столчиња и простор за скара.
Сите сместу в ачки капацитети имаат постелнина и крпи кои се мену в аат еднаш в о текот на десет дена. Затоплу в ањето на в одата в о целата в ила е
со сончев и колектори, а в илата е покриена со безжичен интернет. Агенцијата како организатор на пату в ањето не може да в лијае на капацитет от и
периодите со топла в ода в о в илата, ниту да биде одгов орна за кв алитетот на интернет конекцијата. Д о в илата има простор за пар кинг.
Напомена:Во апартманите дозв олено е сместу в ање на толку лица колку што има нормални крев ети. Во заеднички крев ет заедно со в озрасно ли це
може да се смести дополнително едно дете до 6 години.

10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 01.03.2019

Вила „Vrahos” - Каламитси
Термин:

Ноќевања:

1/4 апартман I спрат

1/4 апартман II спрат

20.05-30.05.2019

10

12.400 ден (200 €)

14.880 ден (240 €)

30.05-09.06.2019

10

18.600 ден (300 €)

21.080 ден (340 €)

09.06-19.06.2019

10

24.800 ден (400 €)

27.280 ден (440 €)

19.06-29.06.2019

10

31.000 ден (500 €)

33.480 ден (540 €)

29.06-09.07.2019

10

38.440 ден (620 €)

40.920 ден (660 €)

09.07-19.07.2019

10

47.120 ден (760 €)

48.980 ден (790 €)

19.07-29.07.2019

10

47.120 ден (760 €)

48.980 ден (790 €)

29.07-08.08.2019

10

47.120 ден (760 €)

48.980 ден (790 €)

08.08-18.08.2019

10

47.120 ден (760 €)

48.980 ден (790 €)

18.08-28.08.2019

10

43.400 ден (700 €)

45.880 ден (740 €)

28.08-07.09.2019

10

32.240 ден (520 €)

34.720 ден (560 €)

07.09-17.09.2019

10

21.700 ден (350 €)

24.180 ден (390 €)

17.09-27.09.2019

10

15.500 ден (250 €)

17.980 ден (290 €)

– Цените в о табелата се однесу в аат за наем на цело сту дио за 10 ноќев ања без в клу чен прев оз
– Во сту дијата е дозв олено сместу в ање на лица согласно предв идениот капацитет, односно број на крев ети
– Сместу в ањето е прв иот ден после 14.00 часот по локално в реме, а собите ги напу штате последниот ден в о 09.00 часот по локално в реме
– Д оплата за ту ристичка такса в о Грција-0,50 ев ра по соба од ден (се плаќа в о агенцијата)

– Плаќањето на аранжманите е исклу чив о в о денарска против в редност по ку рс 62 денари!
– Организиран прев оз Скопје-Кав адарци-Каламитси
– Тргну в ање од Скопје в о 04.00 часот и од Кав адарци в о 05.30 часот
– Цена на пов ратен билет –35 ев ра;деца до 2 години бесплатно (без седиште); од 2-12 год.-25 ев ра

