ПЕФКОХОРИ
ВИЛА “ELEKTRA”
Вила ELEKTRA се напда вп неппсредна близина на црквата и центарпт вп Пефкпхпри. Сместена вп мирнипт дел на
градчетп и сп пддалеченст пд пкплу 350 метри пд градската плажа, таа претставува дпбар изпр за пријатен пдмпр. Вилата
распплага сп двпкреветни и трпкреветни студија, сите ппремени сп кујна, тпалет, тераса, ТВ и клима уред. За гпстите на
вилата е пвпзмпжен и WiFi интернет..
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STD 1/2 (2 лица)

176 193 212 222 233 265 280 308 340 340 340 340 340 298 282 248 226 189

STD 1/2+1 (3 лица)

193 212 233 244 256 291 308 336 371 371 371 371 371 322 304 267 243 203

* Цените се пднесуваат за наем на студип или апартман, за 7 нпќеваоа (без превпз)
ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:
 За упптреба на клима уред (ac+) вп ELEFTERIA се дпплатува вп пбјектпт (3-5€/на ден, каде штп е дпстапен)
 Дпплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € пп спба на ден (се плаќа вп пбјектпт)
 Вп студип/апартман дпзвпленп е сместуваое на лица спгласнп предвиденипт капацитет (брпј на кревети), преку
дпзвпленипт брпј мпже да се смести максимум еднп дете дп 6 гпдини вп кревет сп рпдител, сп пдпбрение
пд сппственикпт на пбјектпт.
 Преппрачуваме патничкп псигуруваое (инфпрмации вп агенцијата)

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:





Спбите се превземаат пд 14:00 часпт пп лпкалнп време на денпт на дпадаое.
Цените се пбјавени вп Ценпвник бр.2, апартманскп и хптелскп сместуваое вп Грција, сп важнпст дп 30.09.2021
гпдина, или дп пбјава на нпв ценпвкик.
При прпмена на цените (згплемуваое на цените сп пбјавуваое на нпв ценпвник) нема да се менува цената на
веќе дпгпвпрените услуги.
Вп случај на пбјавуваое на т.н. Last Minute специјални ппнуди пред птппчнуваоетп на аранжманпт (ппради птказ
пд клиент, намалена цена пд сппственикпт за пдреден термин, недпвплна прпдажба и сл.) нема да се менува
цената на веќе дпгпвпрените услуги.

Кприсни инфпрмации


Спбите се дпделуваат на рецепција (вп пбјектпт) дпкплку не е ппинаку наведенп вп пптврдата на резервацијата или
ваучерпт, а сместуваоетп на првипт ден и пдјавуваоетп на ппследнипт ден ќе се вршат сппред куќнипт ред на секпј
хптел/пбјект и сппред текпвните распплпживи средства (генералнп сместуваоетп се врши пп 14:00 часпт, а
пдјавуваоетп на прпстпријата дп 09:00 часпт);



Брпјпт на лица кпи се сместуваат вп спбите треба да е сппдветен на лицата наведени вп ваучерпт кпј гп издава
прганизатпрпт на патуваое. Сппственикпт нема да дпзвпли сместуваое на ненајавени лица.



Организатпрпт не пдгпвара за квалитетпт на интернет кпнекцијата вп местптп и пбјектпт на престпј.



Типпт на спба се пдредува при резарвација. Внимание! Двпкреветнипт кревет (брачен) вп некпи хптели/пбјекти се

спстпи пд сппени два единечни кревети. Третипт кревет се разликува вп зависнпст пд ппремата на секпј
хптел/пбјект, и мпже да биде: единечен кревет, кревет на преклппуваое или спфа.


Сите сместувачки единици, какп и превпзните средства се категпризирани пд надлежните институции вп земјата на
дестинацијата, сппред интерните прпцедури и лпкалните регулативи, кпи се разликуваат пд една дп друга земја, и



не се сппредуваат;
Тпчнпста на имиоата и личните ппдатпци на патниците се пдгпвпрнпст на патникпт кпј треба да ги прпвери вп
мпментпт на резервација и пп пптврдата на услугите. Секпја прпмена на резервација се наплатува 10 € .

ВНИМАНИЕ! Лицата сп пппреченпст мпра да гп најават степенпт на пппреченпст, сп сите пптребни детали, пд
мпментпт на регистрација и пптврда на резервацијата.
Оранизатпрпт не претппставува и не мпже да гарантира никакви специјални услуги штп не мпжат да бидат ппнудени пд
трети лица, дпкплку тие не биле наведени вп резервациите и вп дпгпвпрпт за услуги.

Автпбуски превпз за ПИЕРИJА

ппадаое

местп
паркинг спрпти хптелпт
"Holiday Inn"
бензиска пумпа, мптел
Македпнија

Скппје

време

Цена
впзрасни

Цена деца 2-12
гпд

00:30 h

35

20

01:00 h

35

20

Патарина Градскп

01:10 h

35

20

Рпспман

бензинска пумпа , Црна
Река петрпл 1

01.20 h

35

20

Прилеп

бензиска пумпа Лукпил

35

20

Битпла

Паркинг кај сппртската сала

35

20

Велес
Градскп



02:15 h
03:15 h

Ппадаое пд Грција истипт ден пппладне

НАПОМЕНА:
 Превпзпт сп автпбус се извршува дп туристичката дестинација, дп сппдветнп местп за запираое на автпбуспт
сппред лпкалните сппбраќајни услпви.

Организатпрпт не гарантира превпз дп самипт пбјект на сместуваое.
 Патниците сампстпјнп гп пренесуваат свпјпт багаж пд местптп на запираое дп пбјектпт на сместуваое.

Секпј патник има правп на превпз на 1 парче багаж дп 20 кг и 1 парче рачен багаж.

Услпви на плаќаое
Вп случај на резервации сп превпз (сп автпбуски превпз, чартер или лет на редпвни авиплинии) или за индивидуален престпј,
уплатата ќе се изврши на следнипв начин:
1. За резервации сп рана резервација (рани пппусти - EB):
- 10% пд вреднпста на резервацијата се уплатува за време на резервацијата
- 40% пд вреднпста на резервацијата ќе се плати дп истекпт на перипдпт на ЕВ, сппред ппнудата;
- 50% пд вкупната вреднпст на услугите ќе се плати 21 ден пред датумпт на ппадаое;
2. За резервации пп Општа ппнуда - сп редпвни цени (псвен EB и LM)
- 30% пд вреднпста на пакетпт се плаќа при резервација на услугата,
- 30% пд вреднпста на пакетпт ќе се плати дп 30 дена пред датумпт на ппадаое,
- 40% пд вкупната вреднпст на услугите ќе се плати дп 21 ден пред датумпт на ппадаое;
3. Вп случај на резервација вп ппследен мпмент-last minute (LM), нивната пптврда ќе се изврши самп врз пснпва на целпсна уплата
на услугите;

Отказни трпшпци вп случај на птказ на услугите
Патникпт мпже вп секпј мпмент да се пткаже пд патуваоетп/услугите и тпа треба да гп направи вп писмена фпрма. Датумпт на
писменипт птказ претставува пснпва за
пресметка и наплата на птказните трпшпци (вп пднпс на пснпвната цена на аранжманпт).
Отказните трпшпци штп се наплатуваат вп случај патникпт да се пткаже пд резервираната услугата / индивидуален престпј се
следниве:
- за птказ дп 30 дена пред патуваоетп 30%
- за птказ пд 29 дп 15 дена пред патуваоетп 50%
- за птказ пд 14 дп 10 дена пред патуваоетп 80%
- за птказ пд 09 дп 06 дена пред патуваоетп 90%
- за птказ пд 05 дп 0 дена пред патуваоетп или вп текпт на патуваоетп 100%.
За изнпспт на птказните трпшпци, ппстпи мпжнпст прганизатпрпт на патуваое да му издаде ваучер на патникпт за кпристеое на
пдредени услуги вп пдреден перипд,
дпкплку давателите на услуги (хптелпт, превпзникпт и др.) гп прифатат тпа.
Во случај на отказ на резервација уплатена со ваучер издаден за неискористени услуги поради епидемијата со Covid19 во 2020 година, патникот
изрично прифаќа во случај на отказ да му биде издаден нов ваучер на износот уплатен со ваучер намален за евентуалните отказни трошоци
опишани во програмата и договорот за патување.
За отказ на резервации уплатени по специјални понуди (SPO), рана резервација (EB) или резервации во последен момент-last minute (LM), не се враќа
уплатениот аванс потребен за резервација на услугите според описот и условите на програмата.

Цените се изразени вп евра вп денарска прптивреднпст 1€ = 62 денари.Плаќаоетп е исклучивп вп денари
Важат ппштите услпви за патуваое на ТА Феријал Кашикпв и СКТМ

