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info@volospalace.gr - www.volospalace.gr

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση σας στο Ξενοδοχείο μας και να εκφράσουμε την θετική
ανταπόκριση της εταιρίας μας στην συνεργασία μαζί σας.

Ακολουθούν 3 προσφορές για 2 ξενοδοχεία της εταιρίας μας, η μία για το Volos Palace Hotel στο κέντρο του Βόλου η δεύτερη
για το Xenia Palace Portarias στην Πορταριά Πηλίου και τον συνδυασμό τους.

Αξίζει επίσης να οργανώσετε εκδρομές στην γύρω περιοχή και να ταξιδέψετε με τον θρυλικό «ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ» το τρενάκι του
Πηλίου, να απολαύσετε κρουαζιέρα στον Παγασητικό τηλ 2422091273 και πολλές άλλες επιλογές που προσφέρει η περιοχή
μας.

SUPER ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ I

VOLOS PALACE HOTEL

Πενταήμερο πακέτο διακοπών
για 4 νύκτες διαμονής σε 4* Ξενοδοχείο

Αφίξεις από 01/06/2012 έως και 30/08/2012

Η παραπάνω προσφορά ισχύει για διαμονή σε standard δωμάτιο

 Τιμή μονόκλινου με ημιδιατροφή 276€
 Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο με ημιδιατροφή 172€
 Επιβάρυνση τρίκλινου με ημιδιατροφή 100€
 Παιδί 0 - 6 ετών χωρίς χρέωση
 Παιδί 6 - 12 ετών 70€



SUPER ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ IΙ

XENIA PALACE-PORTARIA

Πενταήμερο πακέτο διακοπών
για 4 νύκτες διαμονής σε 4* Ξενοδοχείο

Αφίξεις από 01/06/2012 έως και 30/08/2012

Η παραπάνω προσφορά ισχύει για διαμονή σε standard δωμάτιο

 Τιμή μονόκλινου με ημιδιατροφή 276€
 Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο με ημιδιατροφή 172€
 Επιβάρυνση τρίκλινου με ημιδιατροφή 100€
 Παιδί 0 - 6 ετών χωρίς χρέωση
 Παιδί 6 - 12 ετών 70€



SUPER ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ IΙI

VOLOS PALACE HOTEL & XENIA PALACE

Πενταήμερο πακέτο διακοπών
για 2 και 2 νύκτες διαμονής σε 4* Ξενοδοχεία

Αφίξεις από 01/06/2012 έως και 30/08/2012

Η παραπάνω προσφορά ισχύει για διαμονή σε standard δωμάτιο

 Τιμή μονόκλινου με ημιδιατροφή 276€
 Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο με ημιδιατροφή 172€
 Επιβάρυνση τρίκλινου με ημιδιατροφή 100€
 Παιδί 0 - 6 ετών χωρίς χρέωση
 Παιδί 6 - 12 ετών 70€

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:

 Οι παραπάνω τιμές αφορούν αποκλειστικά τον σύνδεσμό σας χωρίς την μεσολάβηση
τρίτου πχ τουριστικού πρακτορείου.

 οι κρατήσεις επιβεβαιώνονται κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας
 οι φιλοξενούμενοι θα επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους κατά την άφιξή τους
 για κάθε κράτηση θα προκαταβάλουν 100€ για την επιβεβαίωσή τους
 εξόφληση με την αναχώρηση στο ξενοδοχείο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ:

 ακυρώσεις 10 ημέρες πριν την άφιξη θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση ακυρωτικών
 ακυρώσεις μετά τις 10 ημέρες θα χρεώνονται την προκαταβολή ως ακυρωτικά.
 Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται.




