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Σας ευχαριστούμε θερμά για τη εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ξενοδοχείο Casa Verde στον Λαγκαδά.  

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας αποστέλλουμε  την οικονομική μας προσφορά, ως εξής: 

 

Ημερομηνίες ΙΝ 12/05/2017   OUT 15/05/2017 

Όνομα Πελάτη Ελληνική Λέσχη Πρακτικής Σκοποβολής 

Αριθμός Δωματίων 1 δίκλινο neoclassic δωμάτιο +  7 δίκλινα deluxe δωμάτια + 1 οικογενειακό 

neoclassic δωμάτιο που μπορεί να φιλοξενήσει έως 4 ενήλικες 

Όροι ΒΒ (με πρωινό) 

Χρέωση Δωματίου/ημέρα Δίκλινο 50,00€  – Οικογενειακό 64,00€ 

Release Date  03/03/2017 

Notes • BB Ευρωπαικό Πρωινό 

• Δυνατότητα γεύματος ala carte menu στο Casa Verde Bistro 

• Επιβεβαίωση ειδικών αιτημάτων κατόπιν διαθεσιμότητας  

• Το οικογενειακό δωμάτιο αποτελείτε από ένα υπέρ διπλό κρεβάτι(το 

οποίο γίνεται και 2μονά) + 1 ανατομικό διπλό καναπέ 

 

  

 

Πληροφορίες & Παροχές: 

• Check-in: μετά τις 14.00 . Check- out: πριν τις 12:00 το πρωί 

• Δωρεάν χρήση Internet σε όλους τους χώρους. 

• Επίσκεψη βυζαντινών ιαματικών λουτρών και ραντεβού 

• Εκπτώσεις έως και 10% σε θεραπείες σώματος και προσώπου στο χώρο. 

• Δυνατότητα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο ή διοργάνωση εκδρομών και δραστηριοτήτων κατόπιν 

συνεννόησης με το τμήμα κρατήσεων 
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Πολιτική Πληρωμής: 

Για την εγγύηση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή της πρώτης διανυκτέρευσης για κάθε είτε με κατάθεση σε 

τραπεζικό μας λογαριασμό είτε με χρέωση  της πιστωτικής σας κάρτας και εξόφληση δύο ημέρες πριν την ημέρα 

άφιξης. 

 

Πολιτική Ακύρωσης: 

Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται  2 ημέρες από την ημερομηνία άφιξης, υπάρχει χρέωση ακυρωτικών που 

αναλογεί στο 50% των συμφωνηθέντων. 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο ξενοδοχείο χωρίς έγκυρη ενημέρωση ή έκτακτης ακύρωσης υπάρχει χρέωση που 

ανέρχεται στο 100% του κόστους της κράτησης. 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση καθώς και την τελική σας 

επιβεβαίωση ώστε να προχωρήσουμε στην κράτηση. 

 

                                                                                    Με εκτίμηση, 

 

 

 

                         Kampani Dimitra                           Marmouris Georgios 

                       Managing Director                                                                                        Hotel Owner 

 

 

 

 


