FILOXENIA, KALAMATA
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2020
"Καλοκαίρι στη θάλασσα"
LOW

Τύποι Δωματίων
Δίκλινο δωμάτιο
Superior δίκλινο
Deluxe δίκλινο
Family δωματιο
Family Suite

Maximum Room Standard Room
Occupancy
Occupancy

2 +1 παιδί
2 +1 παιδί
2 +1 παιδί
2 + 2 παιδιά
2 + 2 παιδιά

22/09-10/10

2
2
2
2
2

MIDDLE

HIGH

S HIGH

03/07-25/07 &
06/09-21/09
23/8-05/09
26/07-22/08

128
148
168
198
248

158
178
198
228
278

204
224
244
274
324

238
258
278
308
358

Παρατηρήσεις
1.

Οι παραπάνω τιμές δωματίων περιλαμβάνουν την Διανυκτέρευση, Πρωϊνό,
καθώς και όλους τους Φόρους και τις Υπηρεσίες και αφορούν τον ελάχιστο αριθμό διαμενόντων.
Πακέτο καλωσορίσματος με ατομικά είδη, αντισηπτικό, προϊόντα καθαρισμού, και φυσικά, καλούδια και αναψυκτικά
Lunch box για τα παιδιά (έως 10 ετών)
Δωρεάν wifi

2.

3ο Άτομο
a) 1 Παιδί μέχρι 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς : Δωρεάν
b) Ενήλικες, (13 ετών και άνω): € 20

3. Ισχύει περιορισμός ελάχιστων 5 διανυκτερεύσεων
4. Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή: € 17 κατ' άτομο την ημέρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
* ΔΩΡΕΑΝ: Tη διαμονή ενός παιδιού έως και 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων
* Προσφορά Ανοίγματος: Κάντε έγκαιρη κράτηση για το διάστημα παραμονής ως και 9/7, μείνετε για 6 διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο τις 4. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων
* Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης: Κάντε κράτηση μέχρι τις 07/06 και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση στην τιμή του δωματίου. Η προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με την προσφορά Ανοίγματος
* Πακέτα προσφορών μακράς διαμονής: Για διαμονές 10 διαν/σεων και άνω επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο.

Προκαταβολή/πληρωμή
Απαιτείται προκαταβολή του 30% του συνόλου της κράτησης τη στιγμή της κράτησης
50% προκαταβολή του συνόλου της κράτησης 15 ημέρες πριν την άφιξη
Το υπόλοιπο θα εξοφληθεί κατά την αναχώρηση

Πολιτική Ακύρωσης
* Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 7 ημέρες πριν την άφιξη , η Grecotel θα σας εκδώσει ένα Κουπόνι/Voucher για το πλήρες ποσό που έχετε πληρώσει ως προκαταβολή, το οποίο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε μελλοντική σας κράτηση, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο των Grecotel Hotels & Resorts ανάμεσα σε 10 προορισμούς στην Ελλάδα.
Το Κουπόνι/Voucher θα έχει ισχύ 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσιο είτε τμηματικά για τις μελλοντικές σας κρατήσεις.
* Σε περίπτωση ακύρωσης 6 μέρες εως 1 μέρα πριν την άφιξη, θα χρεωθεί το ποσό που έχετε προκαταβάλει ως ακυρωτικά.
* Σε περίπτωση μη εμφάνισης ή αναχώρησης πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, το 100% του συνολικού κόστους της κράτησης θα χρεωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα μέτρα ασφαλείας και υγειονομικά πρωτόκολλα, που η εταιρεία μας Grecotel Hotels & Resorts λαμβάνει υπόψιν της και προσαρμόζει τη λειτουργία
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφτείτε στο κεντρικό μας site www.grecotel.com

