
Sayın 41-42-43-44-45. Hafta Sahibi Üyelerimiz,

Sizlere tesis doluluk oranının daha yüksek olduğu, hareketli ve daha aktif bir tatil sunabilmek için;
2020 YILINDA SOSYAL AKTİVİTELERİN 10.10.2020 TARİHİNDE HİZMETE KAPATILMASI
PLANLANMIŞTIR.
Siz sayın üyelerimizi sahip olduğunuz haftalar yerine aşağıdaki tarihlerde Club Armonia Bodrum Evleri'nde tatilinizi
tatilinizi değerlendirmeye davet ediyoruz.

Tercihinizi 31.03.2020 tarihine kadar 0 252 382 36 16 numaralı faksımıza veya aşağıda belirtilen tesis adresimize
ulaştırmanız gerekmektedir. Bize ulaştırılan cevaplar doğrultusunda rezervasyon yapılacak ve sizlere gerekli bilgiler
verilecektir. Bize cevabını ulaştırmayan üyelerimizin sahip olduğu haftada tatilini kullanmayacağı kabul edilecektir.
Yeni sezonda birlikte olmamız, huzurlu ve mutlu tatil geçirmeniz dileğiyle...

CLUB ARMONİA BODRUM EVLERİ

41. HF. (10-17 EKİM), 42. HF. (17-24 EKİM), 43. HF. (24-31 EKİM), 44. HF. (31 EKİM-07 KASIM),
45. HF. (07-14 KASIM) YERİNE;

AŞAĞIDA BULUNAN SEÇENEKLER :

SEÇENEKLER

1.) 19. Hafta : Giriş : 09.05.2020 - Çıkış : 16.05.2020

     40. Hafta : Giriş : 03.10.2020 - Çıkış : 10.10.2020

     Bu tarihlere yapacağınız rezervasyonlar için, iştirak payının haricinde ilave ücret alınmayacaktır.

2.) Alternatif hafta tatil sistemi ile kullanmak istiyorum.
(Ekte yer alan Alternatif Tatil Başvuru Formu doldurularak rezervasyon ofisine ulaştırılmalıdır.)

(1. ve 2. tercihlerdeki hafta tarihleri size uygun olmadığı takdirde istediğiniz tatil haftası için aşağıdaki 3. ile 4. tercihlerden
biriyle RCI veya Interval International değişim sistemine haftanızı depozit ederek üyesi olduğunuz değişim sistemi aracılığı
ile tatil haftanızı kullanabilir veya iki yıl içinde kullanmak üzere depolayabilirsiniz. Ancak depozit işleminden sonra rezervasyon
ofisimiz devreden çıkacak ve istediğiniz tesis ve tatil tarihi ile ilgili başvurunuzu üye olduğunuz değişim sistemi rezervasyon
ofisleri aracılığıyla yürütmeniz gerekecektir.)

3.) Sahip olduğum hafta/haftalarımın RCI değişim sistemi ile kullanmak üzere depozit
edilmesini istiyorum.

4.) Sahip olduğum hafta/haftalarımın Interval International değişim sistemi ile kullanmak
üzere depozit edilmesini istiyorum.

5.) Sosyal aktivitelerin sonlandırıldığını biliyorum, hakkımı kendi dönemimde kullanmak
istiyorum.

Sahip olduğum hafta/haftalarımı yukarıda işaretlediğim tercih ile kullanmayı talep ve kabul ediyorum.

ÜYE ADI - SOYADI  :............................................... ÜYE TEL :..............................................
ÜYE NO                    :............................................... ÜYE E-POSTA :..............................................
TARİH :............................................... ADRES :..............................................
İMZA :............................................... ...............................................................

...............................................................
Adres : Club Armonia Bodrum Evleri
             Rezervasyon Departmanı
             Peksimet Mah., Armonia Cad., Bodrum 48960 MUĞLA

Tel.               : 0 252 382 22 22 (Pbx)
Faks             : 0 252 382 36 16 
E-Posta        : reservation@clubarmonia.com

* CEVABINIZIN ULAŞTIĞINA DAİR MUTLAKA TEYİD ALINIZ.

* REZERVASYON İŞLEMİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN YILLIK BAKIM AİDATININ ÖDENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

TERCİH


