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Unde suntem?
• In nordul statiunii Olimp, pe plaja Copahavana, accesul facandu-se pe un drum forestier (1.2 km).
• Ne gasesti cel mai usor folosind aplicatia Waze cu destinatia CasaDeMare.

Ce oferim?
• Un complex pe malul marii care pune la dispozitie 3 tipuri de camere:
- 4 apartamente cu vedere la mare (o camera cu pat matrimonal, 160 cm si 1 camera cu canapea
extensibila, 160 cm) - 38 mp, beneficiaza de balcon.
- 5 apartamente duplex cu vedere laterala (parter cu canapea extensibila, 160 cm, scara interioara si
etaj cu pat matrimonial, 160 cm) - 36 mp, beneficiaza de terasa.
- 9 camere duble cu vedere la padure (pat matrimonial 160 cm) - 22 mp, fara balcon/terasa.
• Toate camerele au baie proprie (cu dus) si beneficiaza de Wi-Fi, TV cu cablu, aer conditionat, minifrigider,
uscator de par si produse de baie.

Servicii incluse
•
•
•
•

Parcare privata.
Menaj zilnic insotit de schimb de prosoape (o data la 2 zile) si schimb de lenjerii (o data la 3 zile).
Acces la plaja din incinta proprietatii vecine, CasaDeMare, unde beneficiati de piscina, sezlonguri si umbrele.
Acces atat la locul de joaca din cadrul complexului, cat si la cel de pe plaja Copahavana Beach & Radio.

Facilitati
• Copiii se pot caza gratuit in spatiile de dormit deja existente in tipul de camera rezervat sau se poate opta pentru
adaugarea unui pat suplimentar, pliant (doar in camerele duble cu vedere la padure, 50 lei/noapte) sau a unui
patut de bebe, tip tarc (in orice tip de camera, 25 lei/noapte).
• Accesul la plaja Copahavana Beach & Radio este gratuit in zona de prosoape. Costul unui pachet de 2
sezlonguri, umbrela si masuta este de 60 lei pentru turistii cazati in complex si 80 lei pentru cei din afara.
REDUCERE 35% la plata in avans - 40 lei/pachet/zi

Posibilitati de masa - 3 restaurante a la carte pe aceeasi plaja + restaurant pe faleza 23 August
•
•
•
•

Restaurantul Los Amigos (HaciendaDeMare) - meniu a la carte cu specific spaniol
Restaurantul Casa Di Mare (CasaDeMare) - meniu a la carte cu specific italienesc.
Restaurantul Flying Fish - meniu a la carte cu peste, scoici si fructe de mare.
Restaurantul Trattoria 23 (de la 23 August) - meniu a la carte cu specific italienesc.
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Tarife
CAZARE

Apartament

Apartament

Dubla

2020

la mare

duplex

la padure

1 Mai (2 nopti): 1 - 3 mai

630

580

500

Rusalii (3 nopti): 5 - 8 iunie

680

630

550

8 mai - 29 mai (doar in weekend)

570

520

440

29 mai - 12 iunie

600 510

550 465

470 400

12 iunie - 3 iulie

630 535

580 490

500 425

3 iulie - 17 iulie

680 580

630 535

550 465

17 iulie - 24 iulie
24 iulie - 31 iulie
31 iulie - 7 august
7 august - 14 august
14 august - 21 august

730

680

600

21 august - 28 august
28 august - 4 septembrie

680

630

550

4 septembrie - 20 septembrie

630

580

500

Oferte
speciale

min.
2 nopti

7 nopti
check-in
vineri

min.
2 nopti

• Toate tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si inclus CAZARE & MIC DEJUN (nu includ TVA 5%).
• Plata se efectueaza integral in avans prin transfer bancar.
• Asigurarile de rambursare:
- 5% din valoarea rezervarii - pastrarea avansului in vederea efectuarii altei rezervari
- 10% din valoarea rezervarii - returul integral al avansului

Reduceri
• Volum (minimum 14 nopti) - 10%
• Pachet 5 nopti (duminica - vineri) in perioadele 31 mai - 3 iulie si 4 - 20 septembrie - 10%
• Reducerile se aplica doar la serviciile de cazare.

Politici
• Nu este permis accesul cu animale de companie.
• Fumatul este permis exclusiv in zonele special amenajate.
• Ora de check-in este 16:00, iar cea de check-out este 12:00.
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Modalitati de plata
• Plata se efectueaza integral in avans, in cel mult doua transe egale, respectand urmatoarele scadente:
- prima transa: in 2 zile calendaristice de la receptionarea facturii proforme
- a doua transa: in 15 de zile calendaristice de la data primei scadente
* daca plata se efectueaza integral in 48 h de la emiterea proformei, se aplica o reducere de 5% la cazare
• In cazul neefectuarii platilor pana la scadente, rezervarea se considera anulata.
• Daca rezervarea se face cu mai putin de 45 de zile calendaristice inaintea momentului cazarii, plata se
efectueaza intr-o singura transa la 7 zile calendaristice de la receptionarea facturii proforme.
• Daca rezervarea se face cu mai putin de 15 zile calendaristice inaintea momentului cazarii, plata se
efectueaza intr-o singura transa in prima zi lucratoare dupa receptionarea facturii proforme.

Politica de anulare
• Asigurarile de rambursare reprezinta SINGURA modalitate prin care se poate recupera avansul deja achitat.
• Exista doua tipuri de asigurari de rambursare, ambele valabile pentru anularea cu minimum 48h inaintea
momentului cazarii:
- asigurarea care va permite pastrarea sumei achitate in vederea efectuarii altei rezervari -> in
momentul rezervarii trebuie sa achitati o taxa in valoare de 5% din totalul rezervarii.
- asigurarea care va garanteaza returul integral al sumei achitate -> in momentul rezervarii trebuie
sa achitati o taxa in valoare de 10% din totalul rezervarii.
• In cazul asigurarii prin care va pastrati avansul pentru o alta rezervare, modificarea se va face in limita
disponibilitatilor de la momentul anularii. Daca nicio perioada disponibila nu este potrivita pentru
dumneavoastra, suma va putea fi pastrata pentru o rezervare in sezonul urmator.
• In cazul asigurarii prin care beneficiati de retur integral al avansului achitat, rambursarea se va efectua in cel
mult 45 de zile calendaristice din momentul anularii.
*in cazuri de FORTA MAJORA (incluzand, dar nelimitandu-se la epidemii, incendiu, inundatie, cutremur)
proprietatea are dreptul sa anuleze rezervarile, termenul de retur fiind prelungit pana la 180 de zile calendaristice.
• Valoarea platita pentru asigurare nu se ramburseaza indiferent daca aceasta este utilizata sau nu.
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Nu pot constitui motive pentru anulare urmatoarele cazuri:
• Pozele de prezentare de pe site-ul fiecarei locatii
- fotografiile prezinta in mod real produsul pe care il promovam insa acestea reprezinta si creatia
artistica a fotografului.
- elemente precum aparatura folosita, momentul din zi al executiei fotografiei, unghiul din care este
realizata, lumina sau amenajarea spatiului/decorarea spatiului destinat sedintei foto, pot influenta
pozitiv prezentarea unitatii de cazare.
• Drumul de acces catre locatie
- caile de acces forestiere si nu numai sunt proprietatea statului si nu putem interveni asupra calitatii
acestora asa cum nu putem garanta nici modul in care se desfasoara tranzitarea unui astfel de drum
cu autoturismul propriu.
- mai mult, si conditiile meteo pot influenta in mod negativ accesul pe aceste drumuri.
• Factorii de mediu/naturali
- ploaia, furtuna, fulgerul, noroiul, insectele sau animalele de diferite tipuri, lipsa soarelui pe perioade
nedeterminate, prezenta algelor in mare si pe tarm, calitatea apei marii sau a piscinei din cadrul
locatiei.
• Comportamentul nedorit al unora dintre clientii prezenti in unitatea de cazare la un moment dat
zgomote in camera rezervata sau in spatiile comune ale unitatii de cazare.
• Calitatea curateniei din camera, la momentul cazarii dar si pe parcursul sejurului
- incercam permanent, cu ambitie si pasiune, sa oferim curatenie perfecta in camerele pe care le
administram.
- cu toate acestea, eventualele elemente/aspecte ce au fost neglijate in procesul de igienizare, nu pot
constitui motive de anulare a rezervarii.
- insa, ne asumam responsabilitatea de a rezolva in cel mai scurt timp posibil si rezonabil orice situatie
pe care ne-o aduceti la cunostinta.

IMPORTANT!

In momentul in care ati efectuat plata in orice forma a serviciilor de cazare,
se considera ca ati citit si sunteti de acord cu modalitatile de plata, politica
de anulare si regulamentul de functionare a unitatilor de cazare.

