
Francesco Terragni
CĂLĂTORIE IN MALLORCA CU COMPANIA AERIANA BLUE AIR DIN BUCURESTI

Plecare si Retur
PLECARE DIN BUCURESTI (OTP):
Prezentare: in Terminalul Plecari de la Aeroportul Otopeni, la ghiseul de imbarcare cu 2 ore inainte de ora plecarii. La imbarcare va fi reprezentantul Cocktail Holidays, Dna. Monica Gherman (0724088099). Ea nu furnizează informaţii despre hoteluri, asigurari, excursii opţionale sau alte servicii turistice si in cazul in care ai nevoie, poate fi apelata pe mobil doar în ziua îmbarcării.


LA SOSIREA PE AEROPORTUL DIN MALLORCA:
Dupa trecerea de ghiseele cu Passport Control, se recupereaza bagajele de cala de la banda dedicata, care este afisata pe monitoare. În fața aeroportului vă așteaptă cu placuță Cocktail Holidays unul dintre reprezentanții nostri locali, vorbitori de limbă română. Agentii partenere:

1.KONTIKI TRAVEL – D.na Daniela, care va asteapta la aeroport, TEL. +34  619 14 46 31,

2. ADRAMAR INCOMING SERVICES – D.na Julia (vorbitoare de limba engleza), care va asteapta la aeroport, TEL. + 34687538432 – D-na Gabriela (vorbitoare de limba romana), TEL. +34674102353


RETUR DIN MALLORCA
Cu aproximativ 24 de ore inainte de data plecarii, veti primi mesaj la hotel despre ora la care de preluare de catre reprezentatul LOCAL pentru transferul spre aeroport.

IMPORTANT: Cocktail Holidays nu asigura early check-in sau late check-out pentru intarzieri cauzate de modificarea orarului de zbor de catre compania aeriana. Acestea se pot rezerva si achita la fata locului, in functie de disponibilitatile hotelului din ziua respectiva.

POLITICA DE BAGAJE:
Greutatea maximă acceptată pentru 1 piesă bagaj de cală este de 23kg (dimensiunile acceptate sunt: 100x80x30 cm) și 10kg bagaj de mână (dimensiunile acceptate sunt: 40x30x20 cm) pt 1 piesă(bagaj micrucsac/ghiozdan), atât pentru zbor dus, cât și pentru zborul de retur.

Fiecare membru al familiei are dreptul la un bagaj de maxim 23kg/piesă -nu se admite cumularea greutăţii bagajelor per familie! Pentru infanți se acceptăun cărucior sau un bagaj de cală de 23 de kg.
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