БАС – Београдска аутобуска станица а.д.,Београд, Железничка 4
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ХОТЕЛ “АЛЕТ” **

БЕЧИЋИ се налазе 2 км јужно од античке Будве, на самој обали мора. Плажа, дужине 1950м, сматра се једном од
најлепших и највећих плажа јужног Јадрана. Са 220 сунчаних дана у години и благом медитеранском
климом, пружа могућност за савршен одмор.
ХОТЕЛ “АЛЕТ” ** се налази изнад јадранске магистрале, на 150м од широке плаже,са којом је повезан шеталишном
стазом (испод магистрале). Хотел располаже са 131собом и 69 апартмана. Собе су 1/2 и 1/3 са купатилом (твц), апартмани су
за две особе са комплетно опремљеном кухињом и купатилом (твц). Све собе и апартмани имају терасу са панорамским
погледом на бечићки залив и Св.Стефан. У склопу хотела је ресторан, кафе бар, продавница а у непосредној близини су
терени за мале спортове , кошарку одбојку, рукомет и др.
Ценовник важи од 01.04.2017.

ХОТЕЛ “АЛЕТ” **
ТИП СОБЕ

УСЛУГА

1/2 , 1/3

ПП

ПРЕД И ПОДСЕЗОНА

01.06. - 08.07.
20.08.- 15.09.

23,00 €

ГЛАВНА СЕЗОНА

Доплата за
ПА

09.07.-19.08.

Доплата за
ПА

6,50 €

25,00 €

7,50 €

Цене су дате на бази полупансиона по особи у еврима/дневно.
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ БЕЗ ПРЕВОЗА

Попуст на помоћни, трећи лежај у 1/2 соби је 10%.
Доплата за 1/1 собу износи 30% од цене 1/2 собе.
Попуст за децу од 4 до 12 година :
НАЧИН ПЛАЋАЊА:

-деца до 4 године гратис.
- 30% попуст у посебном лежају.
- 50%. попуст у заједничком лежају.

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, остатак чековима грађана до десет (10) месечних рата уз увећање цене
аранжмана од 1% по месецу, на део који се плаћа одложено.
Боравишна такса , осигурање и пријава се плаћају на рецепцији хотела по одлуци СО Будва.
Могућност превоза редовним, аутобуским линијама са БАС-а за Бечиће.
ПП (полупансион) : ноћење, доручак и вечера – шведски сто.
Уз програм важе општи услови путовања организатора “БОКАТУРИСТ” д.о.о. , лиценца ОТП 250/2010
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