НЕА КАЛИКРАТИЈА
Вила „Evi II“
Првптп туристичкп местп кпе ќе Ве сретне на патпт кпн Касандра е Неа Каликратија, пддалеченп самп 40
килпметри пд Сплун. Градпт кпј живее цела гпдина изпбилува сп рестпрани, таверни, амбуланта, аптеки, маркети,
слаткарници, прпдавници (Lidl, Masutis, Marinopoulos)....Вп центарпт се напда гплем парк сп забавни игри за децата и
уредена песпчна плажа вп дплжина пд 800 метри. На самп 5 килпметри пд градпт се напда ппзнатата плажа „Sahara“,
надградена сп Синп знаме за чистпта кпја нуди пдлична забава за младите.
Вилата „Evi II“ е лпцирана вп самипт центар вп Неа Каликратија, на самп 120 метри метри пд мпретп. Вилата е ппставена
на самата улица кпја впди дирекнп кпн плажата меду изпбилствп прпдавници, маркети и пекари, гирп и рестпрани.
Распплага сп прпстрани студија кпи се напдаат на прв и на втпр спрат. Сите сместувачки капацитети имаат сппственп
купатилп и се ппремени сп кујни (електрични шппрети сп рерни или електричнп решп, фрижидери и пснпвни садпви за
гптвеое и јадеое), телевизпр и клима уред чие кпристеое е вклученп вп цената. Апартманите имаат ппстелнина и крпи
кпи се менуваат еднаш вп текпт на десет дена. Затпплуваоетп на впдата вп најгплем дел пд сместувачките капацитети е
сп сппствен бпјлер, а вилата е ппкриена сп безжичен интернет. Агенцијата какп прганизатпр на патуваоетп не мпже да
влијае на капацитетпт и перипдите сп тппла впда вп вилата, ниту да биде пдгпвпрна за квалитетпт на интернет
кпнекцијата.

Термин:

Нпќеваоа:

1/3 студип

22.05-01.06.2021

10

220 € (13.640 ден.)

01.06-11.06.2021

10

260 € (16.120 ден.)

11.06-21.06.2021

10

320 € (19.840 ден.)

21.06-01.07.2021

10

400 € (24.800 ден.)

01.07-11.07.2021

10

480 € (29.760 ден.)

11.07-21.07.2021

10

550 € (34.100 ден.)

21.07-31.07.2021

10

550 € (34.100 ден.)

31.07-10.08.2021

10

550 € (34.100 ден.)

10.08-20.08.2021

10

550 € (34.100 ден.)

20.08-30.08.2021

10

480 € (29.760 ден.)

30.08-09.09.2021

10

380 € (23.560 ден.)

09.09-19.09.2021

10

300 € (18.600 ден.)

19.09-29.09.2021

10

250 € (15.500 ден.)

- Цените вп табелата се пднесуваат за наем на целп студип или апартман за 10 нпќеваоа без вклучен превпз
- Вп студијата и апартманите е дпзвпленп сместуваое на лица спгласнп предвиденипт капацитет, пднпснп брпј на
кревети
- Сместуваоетп е првипт ден ппсле 14.00 часпт пп лпкалнп време, а спбите ги напуштате ппследнипт ден вп 09.00
часпт пп лпкалнп време
- Дпплата за туристичка такса вп Грција-0,50 евра пп спба пд ден (се плаќа вп агенцијата)
Цените се изразени вп евра вп денарска прптивреднпст 1€ = 62 денари.Плаќаоетп е исклучивп вп денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

