
 

   Grecia Vara  2016  
TARIFE FIRST BOOKING 
Programul FIRST BOOKING este valabil pana la 31.12.2015! 
 Conditii de rezervare: 
• Achitarea unui avans de minim 30% in termen de 48 ore de la emiterea facturii 
• Achitarea diferentei pana la 31.12.2015 

 

VILA GIOTIS 2**+  -OLYMPIC BEACH 
 

Tarifele 7 nopti cazare si transport autocar 

Data primei 

cazari 

tarif/pers. tarif/pers. tarif/pers. 
in camera 
dubla 

in camera 
tripla 

in camera 
qdbl 

28.05.2016 119 109 99 
04.06.2016 120 110 100 
11.06.2016 125 115 105 
18.06.2016 135 125 115 
25.06.2016 140 130 120 
02.07.2016 155 145 135 
09.07.2016 160 150 140 
16.07.2016 169 155 145 
23.07.2016 169 155 145 
30.07.2016 189 160 150 
06.08.2016 189 160 150 
13.08.2016 189 160 150 
20.08.2016 169 159 145 
27.08.2016 159 149 139 
03.09.2016 145 135 125 
10.09.2016 135 125 120 
17.09.2016 125 115 100 

 

 
REDUCERI 

***copil 0-5 ani, fără pat in cameră , dar cu loc în autocar  85 euro/copil 

***minori 0-14 ani reducere -30 de EUR din preţul final (tarif valabil cu minim doi adulţi 

în cameră) 



***turisti individuali reducere -30 de EUR din preţul final 

***a doua saptamână de cazare -30 de EUR din preţul final   

client fidel: 

Plata avans de 30% la data rezervarii , iar restul pana in 31.03.2016 

 

 

 

TARIFELE DE MAI SUS SUNT EXPRIMATE IN EURO/PERSOANA ŞI CUPRIND 

***7 nopţi cazare  

***transport autocar Romania-Grecia şi retur, cu insoţitor de grup 

 

TARIFELE NU CUPRIND 

***aer condiţionat (5 EURO/zi / cameră), plătit la faţa locului  

***asiguare medicală 

***excursiile opţionale 

***taxa de rezervare a unui loc special in autocar 5euro/persoană 

 

FIRST BOOKING – valabil pană la data de 31.12.2015, în următoarele condiţii: 

Programul FIRST BOOKING este valabil pana la 31.12.2015 
 Conditii de rezervare: 
• Achitarea unui avans de minim 30% in termen de 48 ore de la emiterea facturii 
• Achitarea diferentei pana la 31.12.2015 

Clientii fideli– achitarea avansului de 30% la data rezervarii, iar restul pana la data 

de 31.03.2016 

 

 ***Reducerile se aplică la tarifele de bază, fără taxe şi suplimente. 
 ***Oferta  FIRST BOOKING  are condiţii speciale de anulare. Astfel, pentru ANULAREA 

sau RENUNŢAREA la  pachetele de servicii contractate în acest program după ce acestea 

au fost confirmate si facturate, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului. 

Reducerile de early booking nu  pot fi cumulate cu ofertele speciale in cadrul cărora se 

oferă gratuitate  

Oferta este valabilă până la  data de 31.12.2015 
 


