БАС – Београдска аутобуска станица а.д., Београд, Железничка 4

то
е
Л

9.
1
20
⌂АДА БОЈАНА Л” и ⌂АДА БОЈАНА А”

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА !!!
7 = 6 ДАНА
14 = 12 ДАНА
Акција важи за боравак до 30.06.2019. и од 01.09.2019. Продаја ових аранжмана траје до 31.05 2019.
УЛЦИЊСКА РИВИЈЕРА, најјужнија дестинација црногорског приморја, са јединственим пешчаним плажама дужине
преко 24км, топлом медитеранском климом, бујном вегетацијом и богатом културно-историјском баштином. На крају
Велике плаже, река Бојана уливајући се у Јадран, формира делту и острво АДУ, јединствену на Јадрану, са бунгаловима
АДА БОЈАНА, познатим по боравку нудиста из целог света.
Ценовник важи од 27.03.2019.

Доплата за пун пансион . . . . . 20%.
Попусти за децу : деца до две године – бесплатно.
деца од 2-10 година у посебном лeжају . . . . . 30%
деца од 2-10 година у заједничком лежају . . . 50%
Доплата за 1/1 собу је 30% , (⌂АДА БОЈАНА Л” је 60%) у односу на цену 1/2 собе.
Попуст за трећи лежај у 1/2 соби за одраслу особу износи 20%
НАЧИН ПЛАЋАЊА: плаћање је динарско по продајном курсу за ефективу МТС БАНКЕ а.д. Београд .
30% приликом резервације а остатак од 70% најкасније 30 дана пре почетка путовања или
30% код резервације, а 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, по одлуци СО Улцињ, износи 1,20↕ дневно по особи, a деца до 12
година плаћају само осигурање 0,50↕ дневно, на рецепцији хотела по доласку. БТО се наплаћује,
независно од акције, за све дане боравка!
ПП (полупансион) - ноћење, доручак и вечера.
Уз програм важе општи услови путовања БАСТУРИСТ-а
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