TEZ TOUR ŽIEMOS KELIONIŲ PARDAVIMAI PRASIDEDA 2018-2019 m.!

Skelbiame 2018 - 2019 m. žiemos sezono pardavimų pradžią!
Pirmieji pasiūlymai - jau ruošiantiems slides. Informuojame, kad Tez Tour jau pateiktos
2018-2019 m. žiemos sezono kelionių į Austriją (Klagenfurtas, Zalcburgas) bei Italiją
(Verona) kainos.

KLAGENFURTAS:
TAFERNER APPARTEMENTS (BAD KLEINKIRCHHEIM) - nuo 329 EUR/asm.
ZALCBURGAS:
GOTTHARDT APARTMENTHAUS (KAPRUN) - nuo 356 EUR/asm.
VERONA:
LA LOCANDA GARNI HOTEL & RESIDENCE (PINZOLO) 3* BB - nuo 374 EUR/asm.
Išankstinių pardavimų naudos:
- Pradinė įmoka nuo 10% kelionės kainos perkant keliones kelionių agentūroje. Likusią
kelionės kainos dalį sumokant ne vėliau kaip likus 21 dienai iki kelionės pradžios.*
- Išankstinių žiemos sezono kelionių pardavimų metu nemokamai galima keisti sutarties
sąlygas.**
- Perkant iš anksto, keliautojas gali rinktis iš didžiausios viešbučių, datų bei trukmių
pasiūlos.
! - Pirmiesiems užsisakiusiems keliones į Italiją arba Austriją pasiūlysime nemokamą
slidinėjimo įrangos gabenimą.***
*Įsigijus keliones pagal išankstinio pirkimo sąlygas, pradinė įmoka privalo būti apmokėta Turizmo
paslaugų teikimo sutarties pasirašymo (sudarymo) dieną, o likusi kainos dalis turi būti sumokėta
likus 21 dienai iki išvykimo. Jei iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 21 dienai, visa kelionės
kaina turi būti sumokėta iš karto, t.y. Turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo (sudarymo)
dieną.
**Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos (pavardė, kelionės data, kelionės trukmė, turistų
skaičius, apgyvendinimo ar maitinimo tipas, numerio kategorija), kai sutartis sudaryta pagal
išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas turisto pageidavimu gali būti keičiamos likus ne mažiau kaip
21 dienai iki keliones pradžios, tačiau taikomos keitimo dieną galiojančios kelionės kainos.
*** Gabenamų slidinėjimo įrangos komplektų kiekis ribotas. Slidinėjimo įranga nemokamai
gabenama tik užsisakius pilną kelionės paketą (į kurį įeina skrydis, pervežimai ir
apgyvendinimas). Įsigyjantiems tik aviabilietą į Italiją arba Austriją išankstinių žiemos pardavimu
metu, slidinėjimo komplekto gabenimas į vieną pusę mokamas.
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