VIR SERVICE TRAVEL Ltd.
239a Allenby road UB1 2HB
Southall Middlesex, London, UK.
Registered No 8545770
Santander Bank: Sort code: 090127 86064565

KÉPVISELET: Horvátország, Dalmácia, 23233 Privlaka, Ivana Pavla II. 40. Dalmacija Camp.
Vir Service Travel tájékoztató iroda Budaörs

Mobil: +36317898920(Viber is)
http://www.horvatorszag-virsziget.hu
@:virservistravel.hr@gmail.com
Skype: ser-vir

FOGLALÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ : 2017
Az ajánlathoz tudnunk kell az utazók számát, korát, nyaralás időpontját, a szállás nevét, és számát.
Vir Service Travel Ltd. magyarországi internetes tájékoztató irodája minden információt megad a
Dalmáciában, Zadari Riviérán működő magán szállás közvetítő irodájának ajánlatairól. Közvetlenül a
tulajdonosokkal állnak kapcsolatban, az általuk kiajánlott árat fizethetik, kihagyva a közvetítői lánc
jutalékát. Helyszínen magyar nyelvű képviselőjük várja a nyaralókat, elviszi Őket szállásaikhoz.
Segítségével kedvezőbb áron választhatnak a fakultatív programok közül, és megkapnak minden
információt és segítséget a nyaralás ideje alatt.
Képviselet (06.01-09.30.) vezetője: Kalács Péter,
fortuna.virservicetravel@gmail.com

1.

Skype: fortuna-vir

elérhetőségei:
tel: + 385 99 86-16396 (Viber is)

Dalmacija Camp telepített lakókocsik vasárnapi, és Mobil házak szombati váltással:

Amennyiben megfelel az ajánlat, akkor válaszában pontosan adja meg a dátumot, az utazók számát,
korát, a kiválasztott szállás nevét, és az apartman (lakókocsi, MOBIL HOME) számát. Ezt követően
megküldjük a kiválasztott szállás árát is tartalmazó adminisztrációs lapot, melyet 72 órán belül kérjük
visszaküldeni. Az ajánlatban szereplő foglalási díj eurós számlánkra való befizetésére 7 nap áll
rendelkezésükre, addig tartjuk a szállást, beérkezésével válik foglalttá a kiválasztott szállás. ( Mobil
házak és apartmanok eurós foglalási díját is fizethetik forintban, mint a lakókocsiét)
2. Ha a foglalási díj megérkezett, megküldjük a kiválasztott szállás foglalás igazolását, és a további
fizetési kondíciókat, melyről a leendő utast az adminisztrációs lapon előre tájékoztatjuk. Általában a
foglalási díj összege 10%, a szállásköltség hátra lévő részét közvetlenül a tulajdonosoknak kell
megfizetni, vagy a tulajdonosok megbízásából nálunk.
Érkezéskor - a szállásköltség befizetésekor - levonásra kerül a már befizetett foglalási díj és az előleg.
Mobil Home: A szállásokat érkezéskor 16 órától lehet elfoglalni és távozáskor 10 óráig kell elhagyni.
A lakókocsikat 11 óráig kell kitakarítva, rendben elhagyni és 13 óra után lehet elfoglalni.
Foglalási díj összegét átutalják számlánkra vagy személyesen befizetik euróban valamelyik UniCredit
Bank fiókban, Kalács Péter euro számlájára.

Számlaszám: 10918001-00000109-01740002 EUR
Ha a bankja kéri az átutaláshoz: IBAN: HU69109180010000010901740002

Swift kód: BACXHUHB

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA A: 0631 7898920 –as SZÁMOT.

