
 

Har Du brug for hjælp til at bregne prisen?                                                                                             
Du er velkommen til at kontakte os og vi vil beregne den korrekte pris netop for jeres ophold          
 
Telefon: 71 72 87 06    Åbent alle dage fra 16.30 til 22.00  
Email: info@Alternativ-rejser.dk                         Website: http://alternativ-rejser.dk/kontakt 
 
/alternativ rejser   husk at LIKE og invitere dine venner ;) 

2018 Sakli koy villa prisliste 

Pris listen opdateres efter KOTA systemet, derfor der vil ske løbende/periodisk stigning.  

 Børneberegnings regler 

Alle børn mellem 0 - 12, år (født mellem 2006 og 2018) er gratis  

Alle børn over 12 år født fra 2005 koster 75 kr ekstra pr person 

Der må Max. bo 2 personer i standard hytte. 

         Tidlig reservation 

➢ Hytterne bliver booket allerede 6 måneder før ankomst for at sikre sig en 

hytte med god udsigt bedes i booke så tidligt som muligt  

➢ Minimum reservations længde er 3 nætter 

➢ Udflugter og ture er inklusiv i prisen. Entre i udflugt destination er ikke inkl.  

 

Annullering  

Alle reservationer kan annulleres og fuld refunderes med 31 dags varsel. dvs. 
annullering skal ske som minimum 31 dage før Check-in dato 

C-in / C-out regler 

Værelse check in er kl.15.00  
Ved Check in dag er middags måltid inkluderet. Ankommer man tidligt skal morgenmad 
prisen betales i receptionen.  
Værelse check ud er kl 11.00. Hotellet skal forlades kl. 12.00 
 

Gyldig fra 01.01.2018 
 Priserne er i Danske kroner 

  
Standard villa 

 
Deluxe Villa 

 
Familie Villa 

 
Notat 

Priserne er for 1 voksen   
Pr nat, All Inklusiv Ultra 

   Alle villaerne / Hytterne har 
egen pool, Inkl. solterrasse 

01.04.2018 - 14.06.2018 lukket  lukket lukket Forårs sæson 
14.06.2018 - 30.06.2018 667,5 937,5 1012,5 Forårs sæson 

01.07.2018 - 01.09.2018 817,5 937,5 1012,5 Høj sæson - Sommer 

02.09.2018 - 09.09.2018 742,5 937,5 1012,5 Høj sæson - Sommer 

10.09.2018 - 30.09.2018 667,5 937,5 1012,5 Høj sæson - Sommer 

     

     

     

2018 kampagner 

- Book 7 nætters ophold, betal for 5. 

- Gratis transport ved min. 1 uges 

ophold 

http://alternativ-rejser.dk/kontakt

