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Προσφορά Δωματίων

Αγαπητέ κύριε Μόρα
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας προς το ξενοδοχείο Montagna Verde. Σε συνέχεια
της επικοινωνίας μας, παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω την οικονομική μας προσφορά:
Δωμάτια
Ημερομηνία άφιξης
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010
Ημερομηνία αναχώρησης
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Δωματίων
10
(παρακαλούμε ενημερώστε μας για τον τύπο δωματίων που επιθυμείτε)
Τιμές δωματίων
Μονόκλινα
€ 65,00 / διανυκτέρευση
Δίκλινα
€ 75,00 / διανυκτέρευση
Τρίκλινα
€ 100,00 / διανυκτέρευση
Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• Όλες οι παραπάνω τιμές είναι ΝΕΤ (non commissionable), περιλαμβάνουν American Buffet πρωινό, Δημοτικό
Φόρο και Φ.Π.Α..
• Παιδί έως 6 ετών, το οποίο θα διαμένει στο δωμάτιο των γονιών του, δεν θα υπάρχει επιπλέον χρέωση στην
τιμή δωματίου.
• Extra Charge για επιπλέον άτομο στο δωμάτιο 10 € ανά διανυκτέρευση.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:
Για την εγγύηση της κράτησης παρακαλούμε για τη κατάθεση προκαταβολής ίση με το ποσό μιάς διανυκτερευσης
στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό:

Όνομα Λογαριασμού:.
Αριθμοί Λογαριασμών :
Alpha Bank:
310-00-2310048198
Τράπεζα Πειραιώς:
5610-033983-361
Παρακαλούμε μετά από κάθε κατάθεση, όπως αποστέλλετε αντίγραφο του καταθετηρίου
στο fax 24210 38880.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η εξόφληση των δωματίων γίνεται κατά την αναχώρηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ:
Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 48 ωρών πριν την ημερομηνία άφιξης των πελατών, δε θα υπάρχει χρέωση
ακυρωτικών. Για ακυρώσεις σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών πριν την ημερομηνία άφιξης, καθώς και σε
περίπτωση μη άφιξης των πελατών στο ξενοδοχείο ή πρόωρης αναχώρησης, θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών
ίση με το κόστος μίας διανυκτέρευσης για κάθε ένα από τα ακυρωμένα δωμάτια. Σε περιόδους υψηλής
πληρότητας, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παραπάνω όρους, με έγκαιρη ενημέρωσή
σας
Ευελπιστώντας σε μία εξαιρετική συνεργασία, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,

Κοντορίζος Ιωάννης

