
 

  

 :واحدها قیمت و اطالعات

 (€یورو) ۵۱۰۲ سال در واحدها قیمت

 مارس آپریل ژوئن
 اتاق نوع نفره تک نفره دو نفره تک نفره دو نفره تک نفره دو

 استاندارد ۰۱ € €۰۱۱ €۰۱ €۰۱۱ €۰۱ €۰۱۱
 ی منظره با استاندارد €۰۱ €۰۵۱ €۰۱ €۰۵۱ €۰۱ €۰۵۱

 گوشه از دریا

 سوپریور €۰۶۱ €۰۶۱ €۰۸۱
 خانواده سوپریور €۰۸۱ €۰۸۱ €۵۱۱

 سپتامبر - ژوئن اکتبر نوامبر
 اتاق نوع نفره تک نفره دو نفره تک نفره دو نفره تک نفره دو

 استاندارد €۰۵۱ €۰۱ €۰۱۱ €۰۱ €۰۱۱
 منظره با استاندارد €۰۲۱ €۰۱ €۰۵۱ €۰۱ €۰۵۱

 گوشه از دریا ی
 سوپریور €۵۱۱ €۰۸۱ €۰۶۱
 خانواده سوپریور €۵۵۱ €۵۱۱ €۰۸۱

 ( سال ۰-۰۵) یدکی تخت €۵۲

 ( سال+ ۰۱) یدکی تخت €۰۱

 

 .باشد می مالیات ۸% و رایگان اینترنت ،صبحانه شامل شده ذکر های قیمت تمام -

 .باشد می مجانی اقامت سال ۱-۶ بین ما کودکانبرای  -

 .باشد می ۵۲€ صبحانه با همراه یدکی تخت سال ۰-۰۵ بین ما کودکان برای -

 .باشد می ۰۱€ صبحانه با همراه یدکی تخت سال ۰۱ باالی سوم شخص برای -

 .باشد می هزینه بدون( عدد ۵ حداکثر) یدکی تخت دارای( خانواده) سوپریور اتاق فقط

 قیمتهای شامل ،شده پرداخت جداگانه نوشیدنی و خوراکی نوع هر و شام و( استخر کنار منوی اسنک جمله از) ناهار -

 .باشد نمی شده ذکر

 پرداخت تماما   رزرواسیون هنگام در باید ها اتاق  نوع این اما. باشد می تخفیف ۰۲% دارای ،اعاده قابل غیر های اتاق -

 .بگیرد تماس ما با توانید می ،تخفیف شامل روزهای تاریخ مورد در اطالع جهت. شود

 .کنید قیمت پیشنهاد درخواست لطفا   گروهی های رزرواسیون برای -

 :رزرواسیون وجود با غیبت و لغو ،پرداخت شرایط

 .باشد می ممکن بانکی ی حواله یا و خودپرداز یا اعتباری کارت با یا و نقدی صورت به هتل ی هزینه پرداخت -

 .شود پرداخت باید شب یک ی هزینه حداقل ،اتاق هر برای ،رزرواسیون بودن گارانتی برای -

  می زیر شکل به هزینه پرداخت باز میزان ،شب یک برای ،اتاق هر برای ،رزرواسیون تغییر یا و لغو صورت در -



 :باشد

 .شود نمی دریافت هزینه: هتل به ورود از بلق( روز ۰۲) هفته ۵ حداقل

 .شود نمی بازپرداخت شب ۰ ی هزینه: هتل به ورود از قبل روز کمتر یا و هفته ۵

 .شود می دریافت اقامت ی هزینه کل ،باشید نداشته حضور هتل در اگر رزرواسیون بودن گارانتی صورت در -

. شود پرداخت باید اقامت ی هزینه کل رزرواسیون انجام تاریخ در ،اعاده قابل غیر اتاقهای رزرواسیون انجام برای -

 .شد نخواهد داده پس ،رزرواسیون تاریخ در شده دریافت مبلغ ،رزرواسیون تغییر یا و شدن لغو صورت در احیانا  

 

 :هتل از خروج و ورود های ساعت

 .گیرد می انجام پذیرش ۰۰:۱۱ ساعت از: ورود

 هتل ظرفیت به نسبت. بدهید اطالع قبل از لطفا   ،باشد می مقرر ساعت از زودتر هتل به شما ورود اگر: زودرس ورود

 .میشود انجام زودتر ورود

 .بدهید اطالع لطفا   ،باشد ۵۰:۱۱ ساعت از بعد هتل به ورود اگر: دیرتر ورود

 .شود تخلیه ۰۵:۱۱ ساعت باید اتاقها: خروج

 تله ظرفیت به نسبت. بگذارید میان در هتل پذیرش قسمت با لطفا   ،هستید دیرتر خروج خواستار اگر: دیرتر خروج

 .میشود انجام دیرتر خروج

 

 :سیگار کشیدن ممنوعیت

 هتلمان در سیگار کشیدن برای باز مکانهای. باشد می ممنوع بسته مکانهای و ها اتاق در سیگار کشیدن هتلمان در

 .شد خواهد دریافت ۰۱۱€ اتاق ی ویژه تمیزکاری انجام برای ،اتاق در سیگار کشیدن صورت در. باشد می موجود

 

 


