TEKLİFLERİMİZ – KOŞULLAR
İlgili teklifin koşullarında aksi belirtilmedikçe, bu teklifler 2023 Kış sezonu 03/15/2022 - 06/24/2022 arası
konaklaması gerçekleştirilecek olan rezervasyonlar için geçerlidir. Sezona ait tüm Club Med®
destinasyonlarında ve sezon dahilinde her çıkış tarihlerinde geçerlidir,- 03/15/2022 - 06/24/2022
arasındaki rezervasyonlar: 05/11/2022 ve 04/05/2023 tarihleri arasında dağ tesisleri ve Apartman-Şale
ile Güneşli tesisler ve Villalarda 05/11/2022 ve 28/06/2023 tarihleri arasındaki çıkışlar 05/12/2022 ve
21/04/2023 tarihleri arasında Club Med tarafından yapılan gemi seferleri için tüm vergiler dahil, ek
hizmetler hariçtir.Club Med® tarafından sunulan diğer teklifler (aksi belirtilmedikçe), müsaitlik durumuna
bağlı olarak geçerlidir ve Club Med® genel ve özel satış koşullarına, Fiyat listesi koşullarına ve olası
Erratum rezervasyon sırasında belirtilmek kaydı ile geçerlidir. Ulaşım teklifleri ortalama taşıma Gidiş
Dönüş bedelini kapsamaktadır. 2023 Yaz sezonu teklifleri, yürürlüğe girdikten sonra bu teklifleri iptal
edecek ve değiştirecektir. İLK 3 Gün teklif* * İlk 3 Gün EN İYİ TEKLİF GARANTİSİ 2023 Kış sezonu için en iyi
Club Med® teklifinin garantisi: Bu rezervasyon döneminde,Paketinizde daha avantajlı bir Club Med®
indirim teklif bulmanız halinde (her bakımdan aynı), Club Med®, fiyat farkını henüz rezervasyonu
yapılmamış bir yeni rezervasyon için hesabınızda kredi olaeak tutulmak üzere hesabınıza geri
ödeyecektir ve kredi İlk 3 Gün* dahilinde rezerve edilen Paketin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay
boyunca geçerli olacaktır. Son Dakika teklifleri ve kişiye özel ayrılmış özel teklifler için bu garanti geçerli
değildir. İLK KIŞ MUTLU 2023 İNDİRİMİ Club Med'den Tesileri, Villalar, Apart Daireler - Dağ Evleri ve Gemi
Gezileri 3 GÜN SINIRSIZ (15 Mart - 17 Mart 2022 arası rezervasyon dahil) Başlangıç tarihleri için tüm Club
Med Paketlerinde geçerli indirimler - 05/11/2022 ve 04/05/2023 tarihleri arasında Mountain Resorts ve
Apartments-Chalets'te – Güneşli Tesisler ve Villalarda 05/11/2022 ve 28/06/2023 tarihleri arasında ile 05/12/2022 ve 21/04/2023 tarihleri arasında Club Med Cruise gemisinde • Deluxe Oda veya Süit, Deluxe
kabin veya Süitte Tekne Gezileri, Villalar ve Apart Daire-Dağ Evleri: Dağ Tesisleri için 4, diğerleri için 6
yaşından itibaren kişi başı %20 indirim garantisi Resorts, Club Med Paketlerinde. İndirim sadece Paketin
konaklama kısmında geçerlidir (ulaşım fiyatı hariçtir, 3 geceden itibaren. Kalış süresine bakılmaksızın kişi
başına maksimum 13500 TL indirim. • Standart veya Superior Oda, Superior Kabinde Gemi Gezisi: Dağ
Tesisleri için 4, diğer Tesisler için 6 yaşından itibaren kişi başı %15 indirim Club Med Paketleri. Paketin
sadece konaklama kısmında geçerli olan indirim (ulaşım hariç fiyat), 3 geceden itibaren. Kalış süresine
bakılmaksızın kişi başına maksimum 7500 TL indirim. REZERVASYON SEZONUNUN DEVAM ETTİRİLMESİ
(18 Mart - 24 Haziran 2022 dahil) Oda veya kabin tipi fark etmeksizin %-15 indirim, 20 Paket limiti
dahilinde geçerlidir. Club Med'in Tatil Yerleri ve Gemi Seyahatlerinde ve 5 Pakette teklifle ilgili varış yeri
ve konaklama tarihine göre aynı tarihlerde varış yeri ve konaklama tarihine göre Villalar ve Apart
Daireler-Dağ Evleri için ayrılmıştır. 3 sınırsız gün olanlardan daha fazla konaklama başlangıcında, bu
kotalar sırasında satılan Paketlerin sayısı dikkate alınır.

