БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4
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⌂ЛАРА - С” ***

Добре воде, Улица 82

ДОБРЕ ВОДЕ су једно од већих туристичких места на овом делу црногорског приморја, удалјено 8
км од луке Бар.Ову регију краси плажа I кат., ⌂Велики пијесак”, кристално чисте сумпоровите воде.
Азурно плаво море и залазак сунца чине боравак незаборавним.Назив ⌂ваздушна бања” је добило
због ⌂руже ветрова” и лековите морске воде, боравак је нарочито препоручљив особама које болују од
респираторних обољења.”Лара-С” је удаљен 130м од плаже ”Велики пијесак”.То је новоизграђен
објект са 3*. Располаже са 1/2,1/3 и 1/4 студијима опремљеним са мини кухињом, клима уређајем,
купатилом, сателитском ТВ и Wi-Fi. Новитет у објекту су панорамски лифт и модерно опремљен
комфоран ресторан на задњој етажи објекта, са дивним погледом на море.
Цене су дате по особи дневно на бази полупансиона у еврима.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА

Тип
студиа

Услуга

01.06.-10.06.
19.09.-29.09.

11.06.-20.06.
09.09.-18.09.

21.06.-30.06.
30.08.-08.09.

01.07.-10.07.
20.08.-29.08.

11.07.-20.07.
21.07.-30.07.
31.07.-09.08.
10.08.-19.08.

1/2

ПП

15.50 €

16.50 €

21.00 €

24.50 €

27.00 €

1/3

ПП

15.50 €

16.50 €

19.00 €

21.00 €

24.50 €

1/4

ПП

15.50 €

16.50 €

19.00 €

21.00 €

24.50 €
Ценовник од 28.02.2019.

Објекат је четвороспратница са лифтом .
Клима – ГРАТИС !
Обезбеђена стална снабдевеност водом, објекат има сопствене резервоаре.
Улазак у студио од 12 часова а излазак до 9 часова задњег дана.

Попусти за децу: - Деца до 2 год. бесплатан боравак (зајeднички лежај без хране).

- Деца од 2-10 год. на заједничком лежају плаћају 50% од цене.
- Деца од 2-12 год. на посебном лежају плаћају 70% од цене.
- Дете до 12 год. са једном одраслом особом , у 1/2 студију, плаћа 80% од цене.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Плаћање је динарско по средњем курсу Народне банке Србије.
30% приликом резервације а остатак најкасније 30 дана пре почетка аранжмана или
30% код резервације, остатак чековима грађана до десет (10) месечних рата уз увећање
цене аранжмана од 1% по месецу, на део који се плаћа одложено.
Боравишна такса и осигурање нису урачунати у цену - плаћају се на рецепцији
дневно по особи : деца до 12 година - 0.50↕ , од 12-18 година - 1.00↕ , одрасли - 1.50↕.
ПП-полупансион (вечера, ноћење, доручак) смене почињу вечером а завршавају се доручком.
Могућност превоза редовним, аутобуским линијама са БАС-а према Бару.

Уз програм важе општи услови путовања ⌂БАСТУРИСТ”а
oрганизатор лиценца ОТП 389/2010

Бас а.д. Београд огранак ⌂БАСТУРИСТ”
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Авио шалтер
3286-922
E-mail basturist@bas.rs 2622-526

БАС а.д.

www.bas.rs

Бас а.д. Београд огранак ⌂БАСТУРИСТ”
Бeoгpaд, Железничка 4,
Тел: 6658-759, 2638-982
E-mail basturist@bas.rs

