THODOROU STUDIOS
Aghia Marina, Grecia

Descriere THODOROU STUDIOS 2*, Aghia Marina, Grecia
Studio Thodorou, situat în Chania, la doar 10 metri de plaja Agia Marina oferă unități de cazare în sistem self-catering
cu acces gratuit la conexiunea WiFi și vedere la Marea Cretei. În grădinile înflorite există un restaurant și un snack bar.
Localizare
Hotelul este situat in statiunea Aghia Marina, la doar 80 m de plaja. Principalele atractii sunt orasul Chania, aflat la 9
km si portul Souda, la 17 km de hotel. Aeroportul International Chania, se afla la aproximativ 24 km de hotel.
Facilitati hotel
Hotelul dispune de camere Studio, restaurant, snack bar, wi-fi gratuit, parcare gratuita, serviciu de inchirieri masini,
transfer de la aeroport (contra-cost), spatiu pentru depozitarea bagajelor.
Facilitati hotel
Camerele dispun de aer conditionat ( contra cost) , seif, balcon, chicineta, frigider, baie in camera.
Website
http://www.thodorou.agiamarina.cretanet.com/

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc ), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face
in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/

Informatii standard

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 18:01)

Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/

Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 18:01)

