ХОТЕЛ JENNY*** - СИВИРИ
Локација: Грција / Халкидики / Касандра / Сивири
Хотелски содржини: рецепција, ресторан, отворен базен, детски базен, бар покрај базен (pool bar),
snack бар, бежичен интернет (wi-fi), лежалки и чадори покрај базен, паркинг...
Сместување: собите се опремени со тоалет, мини бар, фрижидер, интернет, балкон со поглед на градина
или море.
Опис: Хотелот се наоѓа на околу 250м. одалеченост од плажа, околу 100м. од центарот на Сивири. Во
близина на хотелот се наоѓа автобуска станица.
Плажа: песочна
Услуга: полупансион (појадок и вечера).

* Во основните цени не се пресметани попусти. Цената со попуст за рани резервации е дадена во редот
под основната цена (со црвена боја)
* За резервација потребна е уплата од мин. 30% од вкупната цена, а останатиот дел се доплаќа најдоцна
15 дена пред почетокот на аранжманските услуги
*** (Освен за резервации во РАН БУКИНГ, кога условите се дефинирани поинаку, според забелешката
подолу) ***
Попустите за ран букинг (“Early Booking”) имаат валидност за резервации направени до и заклучно
со датумот означен во табуларните ценовници. Истите не може да бидат комбинирани со други попусти и
промоции. ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ПО ПРИЛОЖЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАН БУКИНГ ПОТРЕБНА Е НЕРЕФУНДАБИЛНА
УПЛАТА ОД 50% ОД ВКУПНАТА СУМА НА АРАНЖМАНОТ, А ЦЕЛОСНА ДОПЛАТА СЕ ВРШИ НАЈДОЦНА 2
НЕДЕЛИ (15 ДЕНА) ПРЕД ДАТУМОТ НА ВЛЕЗ ВО ХОТЕЛ.
Сите резервации направени по предвидените датуми за рано букирање ке бидат наплатени по редовни,
или ревидирани услови и цени актуелни во периодот на резервирање. Промени во резервации направени
во предрезервацискиот период не се дозволени. Во случај на промена на веќе потврдена резервација
(имиња, број на патници, хотел, термин, итн) цената на програмата ќе биде калкулирана редовно, без
попустот за рано букирање, односно според цените актуелни во периодот кога се врши промената, освен
во ситуации кога организаторот писмено ќе дозволи поинаку.

ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ ВКЛУЧУВА:
* Сместување во избраниот хотел на база на избраната услуга во термин со 7 ноќевања,
според табелите во ценовникот.
* Трошоци за организација на програмата.

