
Πολιτική mareleon camping 

 

ΚΡΑΤΗΣΗ 

‘Ώρα άφιξης: 14.00 μ.μ. 

Η ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα 

της άφιξης σας.  

Ώρα αναχώρησης: 12:00 μ.μ.  

Μετά τις 12:00 μ.μ. θα χρεώνεται τιμή διημέρευσης σε περίπτωση περαιτέρω παραμονής 

στο κατάλυμα.  

Πραγματοποιώντας μια κράτηση, δηλώνετε πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

πολιτικών κρατήσεων, πληρωμής και ακύρωσης, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας 

του καταλύματος.  

Οι τιμές είναι σε ευρώ, ανά διαμέρισμα και ανά διανυκτέρευση και προϋποθέτουν 

παραμονή τουλάχιστον επτά (7) διανυκτερεύσεων.  

Όλες οι δημοσιευμένες τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους. 

Οι προσφορές ισχύουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και δεν συνδυάζονται με άλλες 

προσφορές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώνετε την ώρα της κράτησής σας.  

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για παράταση της διαμονής σας, πριν την άφιξη, θα πρέπει να 

υπάρχει έγκαιρη επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του καταλύματος.  

Για παράταση της διαμονής σας, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η παραμονή στον ίδιο χώρο.  

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Για την πλήρη επιβεβαίωση της κράτησής σας θα πρέπει να προκαταβάλετε το 50% της 

συνολικής αξίας της διαμονής σας.  

Γίνονται δεκτές πληρωμές με μετρητά και τραπεζικά εμβάσματα. Οφείλετε να ενημερώσετε 

τη διεύθυνση κατά την άφιξη σας εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου για την διαμονή 

σας.  

Η κατάθεση της προκαταβολής πρέπει να γίνεται άμεσα, διαφορετικά η προκράτηση θα 

ακυρώνεται χωρίς περαιτέρω ενημέρωση και το διαμέρισμα-χώρος θα απελευθερώνεται.  

Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης (καταθετήριο) πρέπει να σταλεί στο κάμπινγκ 

μέσω e-mail ή fax.  

Με την άφιξη σας, γίνεται η πλήρης εξόφληση του ποσού της διαμονής σας. Οποιεσδήποτε 

χρεώσεις προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας εξοφλούνται την ίδια ημέρα.  

 

 

 



ΑΚΥΡΩΣΗ 

Η διεύθυνση του καταλύματος παρακαλεί τους πελάτες να ενημερώνουν έγκαιρα με 

γραπτή επικοινωνία για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις που αφορούν την κράτησή τους το 

συντομότερο δυνατό.  

Σε περίπτωση ακύρωσης, η πολιτική μας είναι η εξής: 

Σεζόν τροχόσπιτα 

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών πριν την 

προγραμματισμένη άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται το 25% της συνολικής χρέωσης.  

Για ακυρώσεις κρατήσεων σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν την 

προγραμματισμένη άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται το 50% της συνολικής χρέωσης.  

*Πιθανά έξοδα επιστροφής της προκαταβολής επιβαρύνουν τον πελάτη.  

Bungalows 

Για ακυρώσεις κρατήσεων σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών πριν την 

προγραμματισμένη άφιξη, ο πελάτης χρεώνεται το 30% της συνολικής χρέωσης. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Ο πελάτης αποδέχεται ότι το κάμπινγκ έχει καταβάλει όλες τις εύλογες προσπάθειες για να 

διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα φυλλάδια, τις 

διαφημίσεις και το δικτυακό τόπο του, αναγνωρίζει δε ότι τα εικονιζόμενα μπορεί να 

διαφέρουν ελαφρώς από την πραγματικότητα και ότι αυτό συμβαίνει λόγω της τεχνικής 

επεξεργασίας των εικόνων.  

 

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή 

 


