BULGARIA – ALBENA VARA 2018

HOTEL LAGUNA GARDEN ****
1. EARLY BOOKING: 17% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.01.2018 si achitate integral pana la data de
31.01.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii
speciale penalizare). SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar
pentru camerele duble si single.
2. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 28.02.2018 si achitate integral pana la data de
28.02.2018 (schimbarile de nume si de date nu sunt permise, nu se aplica reduceri pentru suplimente, taxa statiune, conditii
speciale penalizare). SEJUR MINIM 7 NOPTI. Camerele peste allotment nu beneficaza de early booking. Se acorda doar
pentru camerele duble si single.
Atentie: Anularile rezervarilor cu early booking sunt penalizate cu 60% din valoarea totala!!!!!!
Detalii hotel: Localizare: Hotel Laguna Garden din complexul "Laguna" este situat in partea centrală a staţiunii Albena, in
imediata vecinătate a principalei alei comerciale, cu numeroasele ei magazine de suveniruri şi studiouri fotografice de
amuzament, baruri şi restaurante tematice. In 2002, Laguna Garden a fost distins cu prestigiosul premiu "Primo-Award", acordat
de Neckermann. Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, mini golf, călărie, scufundări, fotbal, baschet, fitness, biliard, inchirieri
de biciclete şi ricşe, plimbări cu trăsura, Luna Park, bowling, petanque. Animalele de companie sunt acceptate, contra cost, se
plateste la receptie.
Parcare: contra cost - taxa statiune: 2 euro /persoana/zi, indiferent de varsta
Dotari si servicii: Informatii hotel: Piscină descoperită, restaurant principal, lobby bar, snack bar, cafe cofetărie, sală de conferinţe,
internet cafe, minibar, inchiriere seif şi frigider, masaj, salon de coafură, manichiură şi pedichiură, servicii de spălătorie şi călcătorie,
rent a car, schimb valutar. Internet in holul hotelului. Gratuit: Utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o umbreluţă pentru fiecare
cameră la plajă: tenis de masă, volei de plajă, baschet, fotbal de plajă, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, darts, şah, table.
Program de sport şi de divertisment pentru copii şi adulţi, ziua şi seara, 6 zile din săptămană; show-uri serale, discotecă pentru copii
şi scenete prezentate de o echipă de animatori profesionişti.
Dotari camera: Servicii cazare: Camerele au aer conditionat si sunt amenajate confortabil. Dispun de baie cu dus, telefon, TV si
televiziune prin cablu, minibar si balcon.
Grad maxim ocupare camere:
In camera single - 1 adult, 1 adult + 2 copii;
In dubla - 2 adulti + 2 copii. (Camerele care accepta 2 adulti + 2 copii sunt la cerere in limita disponibilului).
In dubla interconnecting: 6 adulti
Facilitati: All inc, Piscina, Loc de joaca, Parcare, Restaurant, Sezlonguri gratuite, Club copii.
Politica copii:
Observatii:
- O umbrela si 2 sezlonguri gratuite pe plaja pentru fiecare camera.
- Taxa statiune si servicii, ecotax: 2 €/persoana/zi
- Copii 0-1,9 ani – gratuit
- Un copil 2-11,9 ani in camera cu 1 adult – adultul plateste tariful de camera single, copilul gratuit
- 2 copii 2-11,9 ani in camera cu 1 adult – adultul plateste tariful de camera single, primul copil este gratuit, al doilea copil plateste
30% din tariful de camera single.
- Copil 2 – 11,9 ani in camera dubla cu 2 adulti – gratuit
- Al 2-lea copil 2 – 11,9 ani in camera dubla cu 2 adulti – plateste 30% din tariful de adult
- Al treilea adult cu extrabed – reducere 20% din tariful de adult
- 2 copii (2 – 11.9 ani) in Family Room (2 DBL interconectate) cu 2 adulti – adultii platesc tariful de loc in dubla, copiii platesc 50%
din tariful de adult in dubla la care se adauga suplimentul pentru Family Room (3 euro/persoana/noapte)

Oferta standard vara 2018 - Tarife in Euro/persoana/zi, cu all inclusive
Hotel Laguna Garden 4*
Dubla
Single

05.05-07.06
14.09-30.09
31 €
40,50 €

08.06-21.06
07.09-13.09
41,50 €
54 €

22.06-01.07
20.08-06.09
56 €
72,50 €

02.07-19.08
67 €
86,50 €

