Hotel Barcelo Maya Beach
Resort - Mexic - Riviera Maya
Cancun, Quintana Roo, Mexic

Descriere Hotel Barcelo Maya Beach Resort - Mexic - Riviera Maya 5*, Cancun,
Quintana Roo, Mexic
MEXIC - RIVIERA MAYA
PACHETE 7 -14 NOPTI

ALL INCLUSIVE + ZBOR INCLUS DIN MADRID

TAXA DE AEROPORT INCLUSA + BONUS: Asigurare medicala de calatorie !
REDUCERI LAST MINUTE / EARLY BOOKING !
Platesti ptr 1 hotel si ai acces la 4 hoteluri de 5*: Barcelo Maya Beach, Caribe, Colonial, Tropical !!!
( Cazarea poate fi in oricare dintre hotelurile Barcelo Maya Beach, Caribe, Colonial, Tropical 5* cu acces la celelalte
hoteluri ! )

Barcelo Maya Beach Resort este un resort incredibil all-inclusive, situat pe una dintre
cele mai frumoase plaje din Caraibe Mexicane, care se întinde de-a lungul a 2 km de
nisip alb, apă cristalină și un recif de corali. Bucurați-vă de facilitățile hotelului, de
priveliștile magnifice, de spatiile verzi, piscina și jacuzzi complet renovate, piscina nouă
cu loc de joacă pentru copii, sală de sport, centru comercial, Spa. Pentru cei mai mici
exista mini-club și Kids Spa. În timpul zilei, puteți practica sport, tenis, tenis de paddle,
baschet, snorkeling, caiac și windsurf, iar noaptea ieșiți și bucurați-vă de viața de noapte
vibrantă a hotelului: spectacole în direct la Teatrul Kukulcán și Jaguar's Night Club.
Servicii incluse
- transport avion din Madrid ( zbor direct ),
- taxe de aeroport (150 euro/pers)
- cazare 7 nopti cu ALL INCLUSIVE,
- transferurile aeroport - hotel - aeroport,
- asistenta in lb. engleza / spaniola,
- taxe locale
- BONUS asigurare medicala de calatorie!

Servicii neincluse
- transport avion pana la/de la Madrid ( il putem asigura la cerere );
- excursii optionale, asigurare storno.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:32)

Informatii utile
ACTE NECESARE:
- pasaport valabil minim 6 luni de la data intoarcerii
CONDITII DE INSCRIERE :
-

avans min. 30% din pretul excursiei

-

diferenta de 70%, se achita cu 30 de zile inainte de data plecarii

-

turistul va incheia cu agentia « Contractul de prestari servicii turistice »

DATE NECESARE PENTRU REZERVARE :
- nume, prenume, data nasterii, numar pasaport, data expirarii pasaportului ( NU se accepta pasaport temporar !).
NOTA:
1. Oferta este valabila in limita locurilor disponibile, atat la zbor cat si la cazare, in momentul solicitarii; in cazul in care
clasa de rezervare la biletul de avion sau locurile la cazare sunt epuizate, agentia va oferi alternative cat mai apropiate
ca buget si confort de varianta initiala.
2. Compania aeriana are dreptul de a modifica orarul de zbor, prin urmare, agentia noastra nu este
raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea mentionata in programul
excursiei;
3. Tarifele nu sunt valabile in perioadele in care se desfasoara evenimente speciale (targuri, expozitii, sarbatori locale).
4. Tarifele pentru camere triple, precum si reducerile pentru copii se vor comunica la cerere.
5. Oferta se bazeaza pe un tarif preferential de bilet de avion, care impune conditii speciale de rezervare si emitere.
Deoarece taxele de aeroport pot fi schimbate de catre compania aeriana in orice moment, valoarea acestora este
cotata separat de tariful de baza.
6. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile locale.
7. Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre turist direct la receptie.Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate
solicita taxe suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra
lor
8. Asigurarea medicala nu este obligatorie dar este recomandata.
9. Agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu
sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Charter
Zbor
Transfer
Cazare
All inclusive
Insotitor de grup
Activitati

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:32)

Facilitati proprietate
Wifi
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Gym fitness area
Shared lounge tv area
Depozitare bagaje
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Cafetiera
Prosoape
Seif
Papuci
Frigider

Tematica
Familie
Plaja

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:32)

