KILIMANJARO
El Arenal, Spania

Descriere KILIMANJARO 3*, El Arenal, Spania
Kilimajaro Hotelul este situat în Playa de Palma, la numai 400 de metri de plajă și de centrul comercial, de magazine,
restaurante și baruri. Toate 123 camere sunt echipate cu o gamă de facilități, inclusiv seif în cameră, telefon și balcon.
Kilimajaro Hotel oferă, de asemenea, un restaurant, bar, terasa solar, gradina, ascensoare, o piscină și parcare. Taxa
locala: 1-2eur /pers./zi + 10%TVA (in functie de clasificarea hotelului) – se achita la fata locului! Copiii pana la 16 ani nu
achita taxa.
Hotel Website: www.hotel-kilimanjaro.com
Localizare:
Hotelul este situat in centrul statiunii Arenal, la 300 m de plaja de nisip.
Facilitati hotel:
Complexul hotelier este format din 2 cladiri, ambele dispunand de receptie, lobby, bar cu TV satelit, restaurant, piscina
pentru adulti si o alta pentru copii. Exista posibilitatea inchirierii de biciclete. In apropiere se afla o sala de sport unde
va puteti relaxa jucand tenis, squash sau facand gimnastica. Exista program de animatie.
Facilitati camere:
Toate cele 142 camere sunt dotate cu baie, telefon si balcon.
Web page:
www.hotel-kilimanjaro.com/
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
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pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.
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