Vila CHRISTINA PALACE - Confort standard

Vila CHRISTINA PALACE se afla in inima statiunii Olympic Beach la aprox. 150m de plaja. Este o
constructie noua, moderna, alcatuita din studiouri foarte curate si confortabile. Toate camerele (pentru 2 sau
3 persoane) au in dotare: baie proprie, balcon, televizor LCD, aer conditionat (contra cost - 5 euro / cameră /
zi), frigider, chicineta echipata cu plita, vesela si tacamuri. Statiunea Olympic Beach este foarte linistita si
relaxanta, oferind conditii perfecte pentru un concediu deosebit. Micuta statiune este situata la doar 2 km sud
de statiunea Paralia, plaja din Olympic Beach se bucura de o recunoastere internationala primind ani la rand
distinctia de “Blue Flag”.

Data de plecare
2020
26.05.2021
10 nopti
05.06; 15.06.2021
10 nopti
25.06; 02.07.2021
7 nopti
09.07; 16.07; 23.07.2021
7 nopti
30.07 ; 06.08; 13.08;
20.08.2021
7 nopti
27.08.2021
7 nopti
03.09.2021
7 nopti
10.09.2021
7 nopti
17.09.2021
10 nopti

Tarif/pers.
in DBL

Tarif/pers.
in TRPL

180 €

170 €

190 €

180 €

180 €

170 €

190 €

180 €

200 €

190 €

190 €

180 €

180 €

170 €

170 €

160 €

180 €

170 €

TARIFUL NU

TARIFUL INCLUDE

- asigurarea medicală – aprox. 20 lei/pers.

- transport autocar clasificat 3* ;
7, 10 nopţi cazare/persoana în cameră dublă/triplă
ghid insoţitor şi asistenţă turistică pe toată perioada sejurului

-

-

INCLUDE

- aer condiţionat: 5 euro/zi/cameră.
- supliment SINGLE 70% din tarif DBL

- TAXA DE STATIUNE 0,50 Euro/camera/zi!

Reduceri!
60 euro
din valoarea sejurului (tarif DBL) şi beneficiaza de loc în autocar şi pat.

- Copil 0- 5,99 ani, cazat in camera cu 2 adulti, cu loc in autocar, fara pat in camera, achita

- Copil 0 - 12,99 ani cazat in camera cu 2 adulti are reducere 60 euro

Pentru pachete de 2 sejururi se va calcula (2 x sejurul ) din care se scade 40 Euro/pers.

Pentru varianta de sejur individual se scade 40 euro/pers./sejur/conform tabelului !

