FONTOS TUDNIVALÓK !!!
Szállás típusok:
studio:
Egy légtérben vannak a fekhelyek (2-3-4 ágyas ), konyhapulttal rendelkezik,
terasz vagy erkély tartozik hozzá.
apartman:
Külön hálószobából és egy nappali részből - ahol a kohyhapult is elhelyezkedik
- álló lakás. A nappaliban normál 2 személyes ággyá kinyitható fekhely van
elhelyezve. Saját terasszal vagy udvarrésszel rendelkezik.
maisonette :
Kétszintes , az apartmanhoz hasonló lakás. A hálórész a felső szinten található
és általában innen nyílik a terasz és itt van elhelyezve a füdőszoba is. A két
szintet egy lépcső(ház) választja el egymástól ,ahol nincs külön ajtó ,de térben
jólelszigetelt.
Minden szállásunk felszerelt légkondicionálóval,internettel,TVvel és konyhapulttal!

A SZEZON:
április 15.- október 15.-ig tart (főszezoni időszak : 07.01— 09.15-ig )

IDŐJÁRÁS és HŐMÉRSÉKLETEK
Április: változékony idő , levegő 20 fok körül ,tenger 15-16 fokos ,nagyon jó kirándulós,
túrázós időszak.
Május: túlnyomóan napos időszakok vannak ,egyre erősödő felmelegedéssel ,levegő 20-2527 fok, tenger 17-23 fokos. Túrázások fő időszaka már strandolási lehetőséggel.
Tiszta,páramentes levegő ,szép fényhatások ,nincs tömeg és olcsó időszak.
Június: nagyon sok napsütés ,ritkán 1-2 órás eső lehetséges, a levegő 25-32 fok , tenger 2426 fokos. A hónap eleje még az” olcsóbb “ időszakhoz tartozik ,de a nyaralók száma naprólnapra erősen növekszik és vele együtt az árak is emelkednek a hónap első hetét követően.
Július: folyamatos napsütés ,ritkán felhős időszakokkal .Magas páratartalom és hőmérséklet
.Levegő 30-35 fok ,tenger 27-28 fokos. Magas árkategória ,sok nyaraló vendég.

Augusztus: folyamatos napsütés ,forró időszakokkal ,magas páratartalommal .A levegő 3540 fok között ,tenger 28-30 fokos. Magas árkategória , szinte teljes telítettséggel.
Szeptember: kellemes, folyamatos napsütés , az éjszakák már légkondicionáló nélkül is jó
pihenést biztosítanak. A főszezoni időszak a hónap közepéig is eltart így az árakban és a
vendégek számában is érzékelhető . A levegő a hónap közepéig 32-28 fok , a tenger 28 -27
fokos.
Október: ,mint “májusban “ .A tiszta napsütéses napokat már megzavarhatja 1-2 esősebb
nap is ,de összeségében nagyon kellemes időszak .A hónap közepéig strandolhatunk is ,főleg
a déli órákban.A levegő 26-22 fok , a tenger 23-19 fokos. Olcsó időszak ,folyamatosan
csökkenő vendégszámmal.
Foglalási összeg visszafizetése:
1. amennyiben a szolgáltatói oldalról történik a foglalás visszamondása ,így ebben az
esetben a foglalási összeg teljes egészében /mínusz banki költs. / visszautalásra kerül a
megadott számlaszámra.
2. amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő oldaláról történik a foglalás visszamondása
akkor az alábbiak érvényesek :
--a szolgáltatás első napját megelőző 35 napon belül történik a lemondás ,úgy a
foglalási összeg nem kerül visszautalásra.
--a szolgáltatás első napját megelőző 35 napon kívül eső időszakban történik a
foglalás lemondása ,akkor a foglalási összeg 50%-a kerül visszautalásra /mínusz banki
költs./ a bejelentéstől számított 60 munkanapon belül.

