BULGARIA – ALBENA VARA 2018

HOTEL MAGNOLIA ***
1. EARLY BOOKING: 22% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.12.2017 si achitate integral pana la data de
31.12.2017 (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: 17% 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.
3. EARLY BOOKING: 12% discount pentru rezervarile facute pana la data de 31.03.2018 si achitate integral pana la data de
31.03.2018 (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: Hotelul este situat in zona parcului, la 750 m de plajă, magazine, localuri şi alte puncte de
atracţie. Oaspeţii hotelului au la dispoziţie shuttle bus spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, Intre 9:30 h şi 17:00 h.
Gratuit: piscina exterioara, tenis de masă, darts, şah, table, volei, gimnastică aerobică, gimnastică acvatică, program de
sport şi de divertisment (pentru copii şi adulţi) ziua şi seara, 6 zile din săptămană, utilizarea gratuită a două şezlonguri şi o
umbreluţă pentru fiecare cameră la plajă. Contra cost: Excursii, sporturi acvatice, tenis, mini golf, călărie, scufundări,
bowling, biliard, inchirieri de biciclete şi ricşe, plimbări cu trăsura, Luna Park. Se accepta animale de companie contra cost
insa se asteapta confirmarea de la hotel. Parcare: Contra cost in limita locurilor disponibile. - taxa statiune: 2 euro
/persoana/zi, indiferent de varsta Dotari si servicii:. shuttle bus spre plajă şi retur, la fiecare jumătate de oră, intre 9:30 h şi
17:00 h.
Informatii hotel: Hotelul are 2 corpuri Magnolia Standard si Magnolia Lux (renovat), piscină descoperită cu tobogan,
restaurant principal, barbeque, lobby bar, snack bar, pool bar, masaj, internet cafe, inchiriere seif la recepţie, servicii de
spălătorie şi călcătorie, rent a car, schimb valutar, internet in holul hotelului. Servicii masa: All InclusiveDotari camera:
Servicii cazare: Hotelul are camere duble standard, camere duble lux, family rooms, toate fiind amenajate modern şi
confortabil, dispun de baie cu duş, telefon, TV şi televiziune prin cablu, balcon. Toate camerele sunt cu balcon.Facilitati:
ALL INC, loc joaca, parcare, restaurant, plaja private, sezlonguri gratuite
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 Magnolia 3*
Dubla standard
Dubla lux
Single standard
Single lux

05.05-07.06
14.09-30.09
24 €
25,50 €
31,50 €
33 €

08.06-21.06
07.09-13.09
29,50 €
33,50 €
39 €
44 €

22.06-08.07
20.08-06.09
39,50 €
43 €
51,50 €
56 €

09.07-19.08
45 €
47,50 €
59 €
62 €

