ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α.Ξ.Ε.Τ.Ε.
Ανώνυμος Ξενοδοχειακή - Εμπορική και Τουριστική Εταιρία
Τηλ.: 22270-71204 Fax: 22270-71396 Email: info@bungalowskaterina.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τιμές
Οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ (€) ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν
φόρους, τέλη και Φ.Π.Α.
Γκρουπ
Κρατήσεις άνω των 5 δωματίων θεωρούνται ομαδικές. Σύμφωνα με την διαθεσιμότητα και
την περίοδο, μπορούν να τύχουν ειδικών τιμών.
Ελάχιστη διάρκεια διαμονής
Κατά την διάρκεια της υψηλής περιόδου (10-07 έως 31-08) μπορεί να εφαρμοστεί ο όρος
”Ελάχιστη διάρκεια διαμονής”. Εάν αυτό ισχύει, θα ενημερωθείτε κατά τη διαδικασία της
κράτησης.
Ώρα άφιξης και αναχώρησης
Η ώρα άφιξης είναι:
H ώρα αναχώρησης είναι:

13:00
11:00

Παρατεταμένη αναχώρηση
Η παράταση διαμονής έως τις 18:00, χρεώνεται με 20,00 €.
Η παράταση διαμονής μετά τις 18:00, χρεώνεται με το 100% της τιμής του δωματίου.
Πρόωρη αναχώρηση
Οι πρόωρες αναχωρήσεις θεωρούνται ως ακυρώσεις και χρεώνονται με το 50% της τιμής
του δωματίου για το υπόλοιπο των ημερών της αρχικής κράτησης.
Επιπλέον κλίνες
Επιπλέον κλίνες χρεώνονται με προσαύξηση 15% επί της τιμής του δωματίου.
Προκαταβολή κράτησης
Για κάθε κράτηση προκαταβάλλεται το 30% της συνολικής αξίας των διανυκτερεύσεων.
Τρόποι πληρωμής
Κατάθεση σε τράπεζα Eurobank

ΙΒΑΝ GR14 0260 3870 0008 3020 0240 784

Κατάθεση σε τράπεζα Πειραιώς

IBAN GR86 0171 1120 0061 1204 0030 209

Με πιστωτικές κάρτες

(Visa - Mastercard - Cashcard)

Με μετρητά

μέχρι του ποσού των 500,00 €

Ακύρωση – Επιστροφή προκαταβολής
Για ακυρώσεις εντός της υψηλής περιόδου (10-07 έως 31-08), δεν γίνεται καμία
επιστροφή χρημάτων.
Για ακυρώσεις, που γίνονται έως 15 ημέρες προ της ημέρας αφίξεως, δεν γίνεται καμία
επιστροφή χρημάτων.

Για ακυρώσεις που γίνονται 15-30 ημέρες προ την ημέρας αφίξεως, γίνεται επιστροφή του
40% της προκαταβολής.
Κατοικίδια ζώα
Το ξενοδοχείο δεν δέχεται κατοικίδια ζώα.
Προβλήματα υγείας
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, εάν έχετε συγκεκριμένες αλλεργίες ή χρόνια ιατρικά
προβλήματα, παρακαλούμε να τα αναφέρετε κατά την διάρκεια της κράτησης.
Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου είναι μερικώς κατάλληλες για άτομα με κινητικά
προβλήματα.
Χαμένα - απολεσθέντα
Γίνεται πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια επικοινωνίας με τους επισκέπτες, προκειμένου να
ενημερωθούν για είδη που άφησαν πίσω κατά την αναχώρησή τους. Τα είδη αυτά,
αποθηκεύονται μέχρι την παραλαβή τους και για διάστημα 60 ημερών. Είδη που έχουν
αφεθεί για περισσότερες από 60 ημέρες, απορρίπτονται.
Φθορές και κλοπές
Ζημιές στα δωμάτια ή στον εξοπλισμό τους, συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης
του εξοπλισμού από αυτά, καθώς και γενικά ζημιές στον εξοπλισμό του ξενοδοχείου,
χρεώνονται με την τρέχουσα αξία αντικατάστασης ή επισκευής και των τυχόν εξόδων
μεταφοράς ή αποστολής.
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κράτησης και των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί. Διατηρούνται δε σε αρχείο
με σκοπό την επικοινωνία για παρουσίαση μελλοντικών προσφορών.

