
                                                                  
 
                       
 
 

 

POLITICĂ OFERTE SPECIALE  

GREEN VILLAGE RESORT 

OFERTE SPECIALE: 

 

1. “Early Booking 2019” 

Reducerile “Early Booking” se vor aplica în limita locurilor disponibile şi în următoarele condiţii: 

• 10 % discount pentru rezervări făcute până la 14.03.2019 şi plătite integral până la 05.04.2019;  

• Pentru perioada 01-15.08.2019 nu se acorda reducere de Early Booking. 
Note:   

• Rezervările făcute cu reducere “Early Booking” sunt nerambursabile cu excepţia anulărilor făcute până la 

finalizarea termenului corespunzator de EB. 

• Reducerea “Early Booking” se aplică la valoarea totală a serviciilor comandate, conform tarifelor 

contractuale (fără suplimentarea valorii serviciilor de masă – fişă cont) 

• Reducerea “Early Booking” nu se aplică rezervărilor din perioada Festivalului de film “Anonimul” şi în 

perioada sarbătorilor legale. 

• Resortul işi rezervă dreptul de a modifica oferta de Early Booking în funcţie de valorificări şi de 

disponibilitate . Rezervările efectuate si confirmate nu se vor modifica.  

 

Calendarul sarbătorilor legale pentru 2019 este următorul: 

 

1. PAŞTE & 1 MAI  26.04.2019 - 05.05.2019 

2. 1 IUNIE   31.05.2019 - 02.06.2019 

3. RUSALII   14.06.2019 - 17.06.2019 

4. SFÂNTA MARIA  15.08.2019 - 18.08.2019 

5. CRĂCIUN   23.12.2019 - 27.12.2019 

6. REVELION   27.12.2019 - 02.01.2020. 

 

2.  Zile Gratuite de Vacanţă (“3 = 4” Plăteşti 3 nopţi si stai 4 nopţi) 

Gratuitatea se oferă doar la cazare cu mic dejun, perioadele 05.04–30.05.2019 şi 10.10-31.12.2019, în limita 

disponibilului, în baza alocaţiilor şi restul prin comandă confirmată de către Prestator. 

 In ofertă nu sunt incluse Sarbatorile Legale! 

 

 

       3.     Ofertă “Weekdays” 

Discount 15%: se aplică doar la cazare cu mic dejun pentru sejururile de 5 nopţi, de Duminică până Vineri, în 

perioadele 05.04 – 28.06.2019 şi 13.09 - 31.12.2018, în baza alocaţiilor şi restul prin comandă confirmată de către 

Prestator. Se mai acordă 50 % reducere la transferul cu barca (exclusiv Cursa 1)!  

In ofertă nu sunt incluse Sărbătorile Legale. 

Notă: Ofertele nu se cumulează între ele sau cu alte oferte emise de către Prestator in decursul anului. 


