La unua inform-letero.
1.

Se vi deziras, ke via aligxkotizo estas
kalkulita laux la dua periodo bonvolu
sendi la aligxpagon gxis la 1-a de majo
konto:

al la

BENEFICIARY (la ricevanto):
Арбекова Екатерина Александровна
(Arbekova Ekaterina Aleksandrovna)
ACCOUNT (la konto): 42301810801199000066
BANK OF BENEFICIARY (Banko-ricevanto):
OAO «МДМ» Банк
Новосибирск, ул. Ленина 18
ИНН 5408117935
БИК 045004821

Bonvolu konfirmi vian cxeeston gxis la 1-a de majo. Post acxetado
de biletoj – bonvolu sendi al mi la informon kiam vi alvenas al
Euxpatorio.
2.

La situacio pri la mendo de cxambroj cxi-jare estas jena:
Tiu kiu sendos aligxpagon kaj konfirmos alvenon per informo
pri acxetitaj biletoj – mi povas garantii al vi la cxambron. Se
vi estos nur en la listo de aligxintoj aux tute ne estas aligxita
– venu proprariske aux kun via propra tendo. (mangxoj one
eblas mendi, sed cxambroj malmultas).
Pli bone sendi plenan mon-sumon por la logxado kaj
mangxado al la bazejo gxis la 20-a de majo. Tiu kiu faros
tion – havos rabaton 7-10%!
La konton mi skribos al vi private laux via peto.
Nunaj rabatitaj prezoj de la cxamroj kun kondicxoj en hrivnoj:

2-lita – 155hr
3-lita – 151hr
4-lita – 147hr
Surloke vi pagos je 7-10% pli multe!
Kiel atingi la bazejon:
Se vi veturos per trajno - venu al Euxpatorio.
Se vi flugos – flugu al Simferopolo kaj poste per buso aux
trajno venu al Euxpatorio.
El Euxpatorio de busa stacidomo prenu buson gxis vilagxo
Olenevka. La bazejo situas 2 km for de la vilagxo. Poste
piediru aux pli bone prenu taksion por atingi la bazejon
“Raketa”.
Se vi alvenos la 1-an de Julio – mendu la lokon en la buso,
speciale mendata de mi por atingi rekte la bazejon. (Gxi
startos posttagmeze)
Junie mi aperigos bus-horaron de Euxpatorio gxis Olenevka.
BONVENON!
Ne hezitu skribi al mi kaj fari demandojn!
katka8@ngs.ru

