КУШАДАСЪ ЛЯТО 2021
КАМПАНИЯ „ЧЕРЕН ПЕТЪК“
Кампанията „ЧЕРЕН ПЕТЪК“ е валидна за резервации направени
в периода 23.11.2020 до 30.11.2020.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПО
КАМПАНИЯТА „ЧЕРЕН ПЕТЪК“ В ПЕРИОДА ОТ 23.11.2020 ДО 30.11.2020
1. Условия на кампанията::
1.1 Кампанията важи само и единствено за хотелите налични във всяка една от
програмите включени в промоцията.
1.2 За всяка резервация, направена по Кампанията "ЧЕРЕН ПЕТЪК" Емералд
Травел България предоставя 10% отстъпка от цената за застраховка "Отмяна на
пътуване".
1.3 Не се допуска никаква промяна по резервация направена по промоция ЧЕРЕН
ПЕТЪК.
2. Плащания:
2.1 Депозит в размер на 50% от общата цена на туристическия пакет.
2.2 Доплащане до 25 дни преди датата на отпътуване.
3. Анулационни срокове:
3.1 Потребителят има право да се откаже до 7 дни от датата на записване и
заплащане на депозита без да дължи неустойка.
3.2 При отказ от пътуване след указания в т 2.1 срок, Потребителят губи
заплатения депозит.
3.3 При анулация след доплащане на пълната сума – неустойките са съгласно
договора за пътуване.
3.4 Емералд Травел България настоятелно препоръчва на своите клиенти да
сключват застраховка "Отмяна на пътуване".
ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ” е доброволна застраховка, при която
Застрахователят осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за
организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет
или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент,
превозвач или хотелиер.
По условията на застраховката се застраховат физически лица - български и
чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание,
за пътувания на територията на цял свят, включително и Република България.
В духа на своята отговорна политика към партньорите и клиентите си, Лев Инс
приема
разпространението на COVID – 19 като попадащ в обхвата на
медицинските причини. С това потребителите сключили застраховка „Отмяна на
пътуване” ще могат да си обезпечат направените разходи при невъзможност да се
отпътува или прекъсване на вече предприето пътуване.

