
ПОПУСТ:
-15% попуст за резервација и уплата 100% до 20.12.2018 г.

GPS GPS 39 ° 55'34.7''N - 23 ° 51'19.2''E

Цените се за НАЕМ на студио / апартман за 10 ноќевања 
Вила  KALUDA Lutra 

период ноќевања STD 2 STD 2 * STD 3 DPLX 5
04.06-14.06 10 139 149 159 189
14.06-24.06 10 219 229 239 249
24.06-04.07 10 259 269 289 299
04.07-14.07 10 299 319 339 359
14.07-24.07 10 359 369 399 499
24.07-03.08 10 399 419 499 539
03.08-13.08 10 399 419 499 539
13.08-23.08 10 399 419 499 539
23.08-02.09 10 339 349 379 409
02.09-12.09 10 259 269 289 299
12.09-22.09 10 139 149 159 199

Цени во € се плаќа во денари 1€ = 62 денари
Легенда: 

STD 2 – Студио со 2 легла 
STD 2* – Студио со 2 легла 
STD 3 – Студио со 2 легла 

DPLX 5 – Апартман дуплекс со 5 легла

В  о цената Е вклучено  :
  Сместување = 10 ноќевања, 
  Безжичен интернет
  Клима,

В  о 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: 
Вилата се наоѓа во близина на центарот на градот, околу 100 метри од малата плажа, 150 м. 
од плажата на Алексидис вила, на 300 метри од градската плажа. 

Структура: 
Вилата нуди сместување во двокреветни, трокреветни и пет креветни студија. 
STD 2+1 означува соба со 2 кревети (на кој може да спијат две мали деца) плус  еден 
дополнителен кревет. 
Такви соби се (бр. 3 и 4) на првиот кат и (6 и 7) на вториот кат. 
Двокреветни класични студија се број (2,8,9, 10) на првиот кат и (бр.12, 13) на вториот кат. 
Трокреветни студија (број 1, 11) на првиот кат. Петкреветни дуплекс  (бр. 5, 14) на вториот 
кат. 

Информации: 
Двор со заеднички скара. Вилата располага со безжичен интернет. 
До вилата има паркинг за максимум 4 возила, а поголем јавен паркинг е во непосредна 
близина. 

Дете до 12 год. може да користи заеднички кревет

Цената на аранжманот зависи од квалитетот и локацијата на објектот. 
Минималниот број на лица се определува според бројот на основни легла во собата. 
Патниците студиото/апартманот 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


