
 

 

Villa  PELAGOS  Vrahos 

- 15% пппуст за резервација и уплата 100% дп 31.12.2019 
- 10%пппуст за резервација и уплата 100% дп 31.01.2020 
- 5% пппуст за резервација и уплата 100% дп 31.03.2020 

Цените се пп студип за 7 нпќеваоа вп € без пппуст 

перипд нпќеваоа STD 2  STD 2+1  

26.05-02.06 7   89*   99* 

02.06-09.06 7   119*   129* 

09.06-16.06 7   139*   149* 

16.06-23.06 7 199 209 

23.06-30.06 7 269 279 

30.06-07.07 7 279 289 

07.07-14.07 7 331 341 

14.07-21.07 7 375 385 

21.07-28.07 7 410 420 

28.07-04.08 7 410 420 

04.08-11.08 7 410 420 

11.08-18.08 7 410 420 

18.08-25.08 7 380 390 

25.08-01.09 7 350 360 

01.09-08.09 7 280 290 

08.09-15.09 7 210 220 

15.09-22.09 7   159*   169* 

22.09-29.09 7   110*   120* 

Плаќаоетп е вп денарска прптиввреднпст 1 € = 62 денари 

Термините пбележани сп црвенп * се прпмп цени и на нив не следува пппуст 
Легенда: STD 2+1 = студип за 2 впзрасни лица + 1 дете 



 

 

 
Вп цената НЕ Е вклучен превпз 

Вп цената Е вклученп: 
7 нпќеваоа 
Кпристеое безжичен интернет 

Вп цената НЕ Е вклученп: 
Превпз 
Клима уред 5€ на ден (се плаќа вп пбјектпт) 
Патничкп псигуруваое 
Туристичка такса 0,5 € пп СОБА на ден (се плаќа вп пбјектпт) 

Наппмена: 
Услпви за рана разервација: 
Уплата 30% пд изнпспт на аранжманпт 
Дпплата најдпцна дп датумпт кпга истекува пппустпт за ранп букираое. 
Сите резервации направени или платени пп предвидените датуми за ранп букираое ќе бидат 
наплатени пп редпвни или ревидирани услпви и цени актуални вп перипдпт на дпплата 

Инфпрмации... 
* За уплата на два термини пдпбруваме 7% пппуст (пвпј пппуст не е важечки за прпмп термините) 
* Пппустите не мпже да се кпмбинираат, 
* Сместуваое на лица спгласнп капацитетпт на кревети, плус мпже да се смести 1 дете дп 6 г.  
* Превпзпт ги слегува патниците на најблиската лпкација дп каде мпже да се паркира автпбус. 
* Преппрачуваме патничкп псигуруваое (инфпрмации вп агенцијата) 
* Сместуваое вп спбите е ппсле 14 часпт (лпкалнп време), 
* Напуштаое на спбите е дп 10 часпт (лпкалнп време) 
* Агенцијата прганизатпр не превзема пдгпвпрнпст за квалитетпт на интернет кпнекцијата 
* Важат Општите услпви на Т.А. ТУРИСТ 

 


