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OP VAKANTIE MET
KLEINE KINDEREN

VROEGE CHECK-IN
& LATE CHECK-OUT

Direct genieten van uw vakantie?

Bescherm uw kinderen met een

Elke 3 tot 4 dagen wordt uw

Gaat u op vakantie met uw

Wanneer uw vlucht vroeg aankomt of

Voorkom lange wachtrijen bij de

veiligheidssysteem dat u door

accommodatie

s c h o o n

kinderen? Wij kunnen voor uw

laat vertrekt, of wanneer u gewoon

autoverhuurbedrijven op het vliegveld

middel van een hard alarm

gemaakt en voorzien van

kinderen jonger dan 3 jaar, een

een paar uurtjes langer wilt genieten

en boek vooraf een transfer van het

(95db) waarschuwt als uw kind

schone handdoeken, lakens en

babybedje en/of kinderstoel

van de zon en uw villa, dan kunt u uw

vliegveld naar Coral Estate. Als u via

in het zwembad valt.

linnengoed. Extra schoonmaak

plaatsen in uw villa. Ook

verblijf verlengen met een vroege

ons ook uw huurauto regelt, zorgen

of handdoeken/linnengoed is

verhuren wij autostoeltjes.

check-in of een late check-out.

wij ervoor dat uw auto klaarstaat bij

op aanvraag mogelijk.

Prijzen:

Prijzen:

Prijzen:

uw villa.
Prijs:

Prijs:

Luchthaven transfer: enkele reis$ 60

Veiligheidsarmband:

Dagelijkse schoonmaak:

Babybed: $50 per verblijf

Vroeg inchecken:

(gebaseerd op maximaal 4 personen,

$ 100 per verblijf

$ 25 per dag

Kinderstoel: $50 per verblijf

$ 75-9:00 uur i.p.v. 15:00 uur

elke extra persoon kost $12,50)

Op basis van beschikbaarheid.

Extra handdoeken/

Autostoeltje: $50 per verblijf

$ 50 - 11:00 uur i.p.v. 15:00 uur

Indien u bij ons een auto huurt voor

linnengoed:

Op basis van beschikbaarheid.

Laat uitchecken:

minimaal 7 dagen, dan is de transfer

op aanvraag

$ 50-13:00 uur i.p.v. 11:00 uur

(heenweg) van het vliegveld naar het

$ 75 - 15:00 uur i.p.v. 11:00 uur

resort op onze kosten.

$ 100-17:00 uur i.p.v. 11:00 uur
Op basis van beschikbaarheid.

RESERVEREN OF MEER INFO? Bel of mail met ons team: T

+5999 888 55 55 E info@coralestaterentals.com reservations@coralestaterentals.com

