max. 3 személy részére, 2-3 fős standard stúdió jellegű elhelyezéssel,
önellátással, 7 éjszakára a fent megjelölt időszakban*
Görögország – Olymposz Riviéra – MAKRYGIALOS
autentikus hangulatú tengerparti nyaralóhelyen
* Kivéve aug.1-20. közötti időszak. Hely függvényében, az utazás időpontját az Andromeda Travel Utazási Irodával
előre egyeztetned szükséges. Szállás: keddtől-keddig, és a szállásnevet a helyszínen tudod meg tapasztalt
képviselőnktől, aki baráti szeretettel fogad Téged és a veled együtt érkező utastársaidat. A szállásfelajánlás
igénybevételének feltétele, hogy az utazást az Andromeda Travel Utazási Irodával kell lebonyolítani busszal, annak
költségét, valamint a helyi díjakat és biztosítási díjakat kell megfizetni, mert ezek nem részei a szállásfelajánlásnak és
a szállásfelajánlás nem tartalmazza ezeket. Amennyiben valami oknál fogva nem tudod felhasználni, akkor sem
veszik el a szállásfelajánlás, mert a felhasználási feltételekkel továbbadhatod. A szállásfelajánlás el nem adható, pénz
nem kérhető érte, és készpénzre, más utazásra vagy egyéb szolgáltatásra nem váltható, jogi út kizárva!
Kérdésed van? Tedd fel nyugodtan, lépj kapcsolatba az Andromeda Travel lelkes szakértő munkatársaival!

ELŐREGISZTRÁCIÓ
(Az előregisztráció nem jár semmiféle kötelezettséggel, és az előregisztráció nem számít foglalásnak!)
Az átvételt követő 1 héten belül mindenképp regisztrálj: egyszerűen ezt az előregisztrációs részt pontosan
töltsd ki és az egész oldalt küldd el beszkennelve vagy lefotózva e-mailben
andromedatravelutazas@gmail.com vagy privát üzenetben www.facebook.com/andromedatravel.fehervari
vagy postai úton a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2. címre, vagy faxon az Andromeda Travel Utazási Irodának.
Személyesen és telefonon nem lehetséges, mert csakis a fent leírt módon tudod megtenni az előregisztrációt!
Mi történik az előregisztráció után? 1-2 munkanapon belül egyeztetés végett keresni fogunk telefonon és/vagy
e-mailt írunk Neked, hogy megköszönjük és körültekintően tájékoztassunk a részletekről.
A SZÁLLÁSFELAJÁNLÁST HOL, MELY ESEMÉNYEN ÉS MIKOR KAPTAD? …………………………………………………………………
MIKOR SZERETNÉL UTAZNI (keddi érkezéssel, írj be egy tervezett időpontot): ……………………………………………………
NEVED: …………………………………………………..………………… TELEFONSZÁMOD: …………………………………………………………
CÍMED: ……………………………………………………………………. E-MAILED: .........................................................................
Jártál már Görögországban? .................... Csatlakozz a pozitív közösségünkhöz www.facebook.com/Makrygialos
Telefon: +36306422922 | E-mail: andromedatravelutazas@gmail.com | Fax: 22/316-000 | U-000187
Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info www.eskuvok.info | Andromeda Travel - All Rights Reserved! – Minden jog fenntartva!

