MILLENNIUM PLACE
DUBAI MARINA
Dubai Marina, United Arab Emirates

Descriere MILLENNIUM PLACE DUBAI MARINA 4*, Dubai Marina, United Arab
Emirates
Hotelul de 4 stele este situat in faimoasa zona Dubai Marina, la mai putin de 1km de Marina Beach. Cel mai apropiat
aeroport este Al Maktoum International Airport, la 33km de cazare. NU Organizeaza Cina Festiva de Revelion!
Hotel Website: https://www.millenniumhotels.com/en/destinations/mea/uae/dubai/millennium-place-marina/
Localizare
Hotelul este situat in faimoasa zona Dubai Marina, in apropiere de plaja.
Facilitati hotel
Hotelul dispune de parcare privata gratuita, serviciu de concierge, camera de bagaje, receptie deschisa non-stop, lift,
camere pentru nefumatori, zona pentru fumatori, aer conditionat, internet wifi gratuit, restaurant, bar, cafenea si sala
de fitness.
Facilitati camere
Hotelul dispune de camere modern amenajate, dotate cu baie cu dus sau cada, uscator de par, aer conditionat,
internet wifi gratuit, TV si seif.
Sport si divertisment
Oaspetii se pot bucura de acces la sala de fitness si activitati disponibile in locatiile din apropierea hotelului.
Drinks and food
Hotelul are un restaurant cu specific japonez si un restaurant inspirat de Master Chef, unde se servesc preparate
culinare diverse, pentru a satisface toate asteptarile turistilor.
Web page
https://millenniumhotels.com/en/dubai/millennium-place-marina

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
Conditii de penalizare in caz de anulare
Penalizarile care se aplica in cazul in care turistul renunta la pachetele de servicii/ sejururi individuale sunt urmatoarele:
-

40% din pretul final daca renuntarea se face incepand de la confirmarea serviciilor pana cel putin cu 31 zile inainte

de inceperea sejururlui;
-

60% din pretul final daca renuntarea se face in intervalul 30 zile – 25 zile inainte de data inceperii sejurului;

-

80% din pretul final daca renuntarea se face in intervalul 24 zile – 8 zile inainte de data inceperii sejurului;

-

100% din pretul final daca renuntarea se face cu mai putin de 7 zile inainte de plecare in Sejur sau neprezentare;

Date generale despre documentele de calatorie

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.05.2022 11:31)

Emiratele Arabe Unite sunt un stat situat în sud-estul peninsulei arabice, compus din șapte emirate.
Cetățenii români pot călători în Emiratele Arabe Unite numai cu pașaportul simplu, care trebuie să aibă o valabilitate
de minim 6 luni de la data intrării pe teritoriul statului.
Atenție! Pașaportul temporar românesc nu este recunoscut de autoritățile statului, iar poliția de frontieră nu va permite
intrarea titularilor acestui tip de pașaport pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite.
Potrivit Acordului dintre Uniunea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind scutirea de vize de scurtă şedere, intrat în
vigoare la data de 6 mai 2015, cetăţenii europeni, inclusiv cetățenii români nu au nevoie de viză de intrare în acest
stat.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti – documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui
care nu este prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de
frontiera certificatul de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial
al celui de-al doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca
definitiva de incredintare si copie dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara niciun parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie sa prezinte acordul ambilor parinti
autentificat la notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare, pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul
sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de
toate documentele necesare deplasarii.
Protectia datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc ), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face
in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.05.2022 11:31)

Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.05.2022 11:31)

