
ПОПУСТ:
-15% попуст за сите други вили, за резервација и уплата до 20.12.2018 г.

Цените се за НАЕМ на студио за 10 ноќевања во € 

Апартхотел FLESVOS - Pefkohori
период ноќевања STD 2 STD 2+1

04.06-14.06 10 200€ 220€
14.06-24.06 10 320€ 340€
24.06-04.07 10 380€ 400€
04.07-14.07 10 480€ 500€
14.07-24.07 10 580€ 600€
24.07-03.08 10 580€ 600€
03.08-13.08 10 580€ 600€
13.08-23.08 10 580€ 600€
23.08-02.09 10 420€ 440€
02.09-12.09 10 300€ 320€
12.09-22.09 10 200€ 220€

Цени во € се плаќа во денари 1€ = 62 денари
Легенда: STD 2-студио со 2 легла, STD 2+1-студио со 2 легла+доп. легло, 

GPS 39 ° 59'23.03''N - 23 ° 36'41.83''E

Во цената Е вклучено:
  Сместување = 10 ноќевања, 
  Безжичен интернет,
  Клима уред,

Во цената НЕ Е вклучено:
  Автобуски превоз, 
  Индивидуални трошоци, 
  Патничко осигурување, 



Забелешка: 
Од 01.01.2018г во Грција се плаќа данокот за престој од 0,50€ /по соба / на ден. 
Плаќањето се врши на лице место во вилата / претставникот на организаторот (агенцијата)
За користење студио со 2 кревети (SDT 2) како еднокреветно, попуст од цената -20%

Локација:   
Aparthotel Flesvos се наоѓа во централниот дел на Пефкохори, 120 м. од плажата. 
Во близина има продавници и пекари.

Структура:   
Двокреветни студија со помошен кревет (фотелја) се наоѓаат на I спрат  (бр. 23,25,26) и на II 
спрат (број 37,38). Дополнително: 
Овој објект има рецепција, релакс џакузи базен на покривот (бесплатно за гостите). 
Бесплатен беѐжичен интернет, најдобар сигнал е во лоби околу рецепцијата. 
Паркирање е можно на главната улица. (доколку има слободно место) 

Дете до 12 год. може да користи заеднички кревет со возрасен.

Цената на аранжманот зависи од квалитетот и локацијата на објектот. 
Минималниот број на лица се определува според бројот на основни легла во сместувачката 
единица. 
Патниците студиото/апартманот првиот ден го превземаат по 14:00 часот, 
Последниот ден напуштање на  студиото/апартманот е до 09:00 часот наутро. 
Патниците се должни сами да ја одржуваат хигиената за време на престојот. 
Постелнина и крпи се менуваат еднаш за време на престојот (на половина од престојот). 
Тоалетни и хигиенските производи самите гости си ги обезбедуваат


