БАС – Београдска аутобуска станица а.д.,Београд, Железничка 4
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1
20
ХОТЕЛ ⌂ПЛАЖА” ***

Херцег Нови, град сунца и зеленила, место музике, филма, поезије , сликарства… и више од тога.
Један од најпознатијих туристичких центара црногорске ривијере са традицијом дугом шест векова.
Хотел ⌂Плажа” *** је смештен у бујном зеленилу уз саму обалу, на шеталишту Пет Даница .Хотел
располаже са: конгресно-концертном двораном, салом за друштвене игре, салом за ТВ разоноду,
уметничком галеријом, летњом баштом са неколико тераса, таверном ( национални ресторан), грилом,
пицеријом, кафетеријом, аперитив баром, као и сопственом плажом са свим потребним садржајима.
Ценовник важи од 01.04.2019.

ПРЕДСЕЗOНА
ХОТЕЛ

⌂ПЛАЖА”
Х. НОВИ

ГЛАВНА
СЕЗОНА

ПОД СЕЗOНА

10.07.-19.08.

20.08.-09.09.

КАТ.

БЛОК

***

А са климом

25,00 €

28,00 €

32,00 €

28,00 €

Б/Ц са климом

23,00 ↕

Б/Ц без климе

22,00 €

26,00 €
24,00 €

30,00 ↕
28,00 €

26,00 €
24,00 €

**

01.05-19.06.

20.06.-09.07.

Цене су дате по особи у еврима/дневно у 1/2 соби.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА
Цене су на бази полупансиона у 1/2 соби/дневно.
- попуст на трећи кревет у 1/2 собама износи 10% .
- доплата за 1/1 собу је 50 % у главној сезони, у пред и под сезони 30% од цене у 1/2 соби.
Попусти за децу :
- дете до 4 године - ГРАТИС (нема лежај).
- дете од 4-12 година уколико користе заједнички лежај са одраслом особом има попуст
50%, а уколико користи посебан лежај има попуст 30%.
- двоје деце од 4-12 година у пратњи две одрасле особе на додатном заједничком лежају
имају попуст по 50%.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
Плаћање је динарско по продајном курсу за ефективу пословне банке организатора пута.
-30% приликом резервације а остатак 30 дана пре почетка услуге.
-30% код резервације а остатак од 70% чековима грађана до десет (10) месечних рата.
Боравишна такса и пријава од 1,50 ↕, по особи дневно, плаћа се посебно и агенцији.

Могућност доплате за ручак 6,50 ↕ ( а у периоду 10.07.-19.08.- 7,50 ↕) по особи и дану, важи и за
децу од 4 -12 година.
ПП (полупансион) : ноћење, доручак и вечера - шведски сто.
Уз програм важе општи услови путовања организатора ⌂БОКАТУРИСТ” д.о.о. , лиценца ОТП 250/2010
ОТП 389/2010
субагент
Бас а.д. Београд лиценцалиценца
ОТП 389/2010
Бас а.д. Београд огранак ⌂БАСТУРИСТ”
огранак
⌂БАСТУРИСТ”
www.bas.rs
а.д.
Београд, М. Бирјузова 2-4 , 2180-377
Београд, Железничка 4,
Авио шалтер
3286-922
Тел: 6658-759, 2638-982
E-mail basturist@bas.rs 2622-526
E-mail basturist@bas.rs

БАС

