Hotel Barcelo Solymar Revelion
2020
Varadero, Cuba

Descriere Hotel Barcelo Solymar Revelion 2020 4*, Varadero, Cuba
CUBA - VARADERO ALL INCLUSIVE
PACHETE 9 ZILE / 7 NOPTI + ZBOR INCLUS DIN MADRID
TAXA DE AEROPORT INCLUSA + BONUS: Asigurare medicala + storno!
REDUCERI REVELION 2020
Faceti cunostinta cu hotelul Barcelo Solymar!
Hotelul este situat pe malul plajei din Varadero, cea mai cunoscută destinație turistică din Cuba. Această plajă infinită
cunoscută sub numele de Playa Azul, are peste 20 km de nisip fin și ape limpezi ca de cristal. Camerele luminoase și
vesele oferă cel mai mare confort oaspeților, cu tot ceea ce este necesar pentru a petrece o vacanță perfectă.
Complexul, înconjurat de grădini tropicale frumoase, oferă un număr mare de restaurante și baruri, 3 piscine,
divertisment de zi și de noapte și o mare varietate de sporturi și activități.

Servicii incluse
- AVION DIN MADRID ( ZBOR DIRECT )
- TAXE DE AEROPORT (170 euro/pers)
- CAZARE 7 NOPTI CU ALL INCLUSIVE
- TRANSFERURI, ASISTENTA
- TAXA DE VIZA ( 25$ / pers)
- BONUS ! ASIGURAREA DE CALATORIE (obligatorie!)

Servicii neincluse
- transport avion pana la/de la Madrid, cazari suplimentare la Madrid, alte servicii suplimentare

Informatii utile
CONDITII DE INSCRIERE :
-

avans min. de 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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:17)

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 este obligatorie ptr Cuba!
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
Zbor
Transfer
Cazare
Masa
All inclusive
Insotitor de grup
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 16:17)

Ac
Balcon
Seif

Tematica
Familie
Plaja
Exotic
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