
 

 
 
 
 

 
CONDIȚIILE CAMPANIEI DE VÂNZARE 

 EARLY BOOKING 2022 
 
 
Dragi oaspeți,  
 
Dorința noastră este să vă oferim un sejur plăcut în incinta resortului nostru, motiv pentru care am 
stabilit o serie de reguli, de care vă rugăm să țineți cont atunci când efectuați o rezervare la Green 
Village 4* Resort (“Resort”) 
Reducerile “Early Booking” se aplică tuturor serviciilor turistice compuse din cazare, masa si transfer 
cu barca, în limita locurilor disponibile:  

- 25% discount pentru rezervările efectuate și achitate integral până pe 14.01.2022, excepție 
făcând rezervările din perioada 06 - 15.08.2022; 

- 20% discount pentru rezervările efectuate și achitate integral până pe 28.02.2022, excepție 
făcând rezervările din perioada 06 - 15.08.2022. 

 
CONDIȚII: 
Minim de servicii:   
- Reducerile “Early Booking” se aplică tuturor rezervarilor efectuate pentru perioadele 01.04 - 
30.06.2022 si 01.09 - 31.12.2022, pentru pachete formate din cazare, mic dejun si transfer;  
- Reducerile “Early Booking” se aplică tuturor rezervărilor efectuate pentru perioada 01.07 - 
31.08.2022, pentru pachete formate din cazare, demipensiune (mic dejun și cină) si transfer.  
 
Minim de sejur:  
Reducerile “Early Booking” se aplică rezervarilor efectuate pentru camerele de tip standard sau 
apartamente, astfel:* 
- în perioada 01.07 - 31.08.2022, sejur de minimum 5 nopți; 
- în perioadele 29.04 - 30.06.2022 și 01 - 30.09.2022, sejur de minimum 3 nopți; 
- în perioadele 01.04 - 28.04.2022 și 01.10 - 31.12.2022, sejur de minimum 2 nopți; 
*Camerele de tip Superior și Premium, precum și Apartamentul cu 2 dormitoare (Vila 7) nu sunt incluse 
în campania de reduceri timpurii. 
 
Plată:  
Pentru rezervările efectuate pe website-ul www.greeenvillage.ro, plata se efectuează integral, la 
momentul rezervării. 
Pentru rezervările efectuate în perioada 03.12.2021 - 25.01.2022 prin email, telefon sau formular 
online, plata se efectuează în două etape:  

 50% avans din valoarea totală a rezervării în termen de 48 de ore de la confirmarea acesteia; 
 50% până cel târziu 14.01.2022 pentru rezervările cu reducere de 25%, respectiv 28.02.2022 

pentru rezervările cu reducere de 20%. 
Pentru rezervările efectuate în perioada 26.01 - 28.02.2022 prin email, telefon sau formular online, 
plata se efectuează astfel:  

 40% din valoarea totală a rezervarii în termen de maximum 5 zile de la confirmarea acesteia, 
dar nu mai târziu de 28.02.2022; 

 60% din valoarea totală a rezervării până cel târziu pe 18.03.2022. 
 
Modalități de plată:  
- Plată electronica (prin link de plată sau online pe website-ul www.greenvillage.ro);  
- Ordin de plată bancar (inclusiv internet banking); 
- Vouchere de vacanță electronice (prin link de plată). 
 

http://www.greeenvillage.ro/
http://www.greenvillage.ro/


 

 
 
 
 
 
CADOU pentru rezervările online!  
Pentru rezervările efectuate prin sistemul de rezervări online, pe website-ul www.greeenvillage.ro, cu 
plată integrală la momentul rezervării, oferim CADOU asigurarea storno „Ramburs orice”.  
Asigurarea are titlu gratuit și se supune unor termene și condiții:  
https://www.eurolife-asigurari.ro/nota-de-informare și  
https://www.greenvillage.ro/docs/conditii-de-asigurare-eurolife.pdf?v=2  
 
Modificări/Anulări: 
Rezervările confirmate în perioada campaniei Early Booking nu sunt rambursabile, excepție făcând  
anulările efectuate în termenele corespunzătoare campaniei de Early Booking. 
Pentru situațiile în care turistul solicită micșorarea perioadei de ședere în Resort, suma achitată inițial 
nu se returnează și nu se compensează cu alte servicii. 
Toate sumele mentionate supra se vor retine de catre Resort din avansul sau pretul total al serviciului 
turistic achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
 
Note:  

• Reducerile “Early Booking” se aplică doar rezervărilor care respectă toate condițiile acestei 
campanii. Green Village 4* Resort își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile 
acestei campanii, fără o notificare în prealabil; 

• Reducerile “Early Booking” nu se cumulează cu alte oferte, vouchere sau promoții de pe 
website-ul www.greenvillage.ro . 

• Reducerile “Early Booking” nu se aplică rezervărilor efectuate pentru perioada festivalului de 
film “ANONIMUL” (06-21.08.2022) și în perioadele sărbătorilor legale, menționate mai jos:  

o Paste Ortodox: 22 - 25.04.2022; 
o 1 Mai: 29.04 - 01.05.2022; 
o 1 Iunie: 30.05 - 02.06.2022; 
o Rusalii: 10 - 13.06.2022; 
o Craciun: 23 - 26.12.2022; 
o Revelion: 29.12.2022 - 02.01.2023. 

 
Suplimente pentru adulți și copii – politică generală supusă reducerilor campaniei Early Booking: 

• Condiții copii: 
-  1  copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani (cazat cu 1 sau 2 adulți în cameră, fără pat suplimentar) 
beneficiază de gratuitate la cazare și mese (pătuț baby–cot gratuit, în limita disponibilității); 
-  1 copil cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani (cazat cu 1 sau 2 adulți în cameră, cu pat suplimentar 
și mic dejun inclus): 19 euro/noapte. Pentru tip de masă demipensiune/cină, suplimentul pentru 1 
copil: 31 euro/noapte; 
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani (cazați cu 1 sau 2 adulți în cameră, cu pat suplimentar 
și mic dejun inclus): 19 euro/noapte. Pentru tip de masă demipensiune/cină, suplimentul pentru 2 
copii: 31 euro/noapte; 
- 2 copii, unul cu vârsta cuprinsă între 0  -5.99 ani, iar al doilea cu vârsta cuprinsă între 6  -11.99 ani 
(cazați cu 1 sau 2 adulți în cameră, cu un pat suplimentar și mic dejun inclus): 19 euro/noapte. 
Pentru tip de masă demipensiune/cină, suplimentul pentru 2 copii: 31 euro/noapte; 
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani (cazați cu 1 sau 2 adulți în cameră, cu un pat 
suplimentar și mic dejun inclus): 26 euro/noapte. Pentru tip de masă demipensiune/cină, 
suplimentul pentru 2 copii: 50 euro/noapte; 
- Pentru copiii cu vârsta peste 12 ani se va achita preț întreg, de adult, pentru toate serviciile (pat 
suplimentar în cameră, dacă este cazat cu 2 adulți, cu mese incluse). 

• Pat suplimentar:  
Pentru adulți sau copii:  12 euro/noapte (fără mese incluse). 

 

http://www.greeenvillage.ro/
https://www.eurolife-asigurari.ro/nota-de-informare
https://www.greenvillage.ro/docs/conditii-de-asigurare-eurolife.pdf?v=2
http://www.greenvillage.ro/


 

 
 
 
 
 
 
 
Mese – politică generală supusă reducerilor campaniei Early Booking: 
Prânz: 22 euro/persoană/zi;  
Cină: 24 euro/persoană/zi;   
Cina servită în regim “demipensiune” include apă plată la carafă, iar restul băuturilor se vor 
comanda în regim “a la carte”. 
Mesele pot fi servite în sistem ”chef choice” sau bufet (pentru minimum 30 de persoane). 
Valoarea alocației pentru mesele neconsumate nu se returnează și nu poate fi înlocuită cu alte servicii 
din cadrul resortului. 
Meniurile speciale (Halal, Kosher etc.) se pot oferi la cerere, cu confirmarea în prealabil a Prestatorului. 
Regimul de masă rezervat și plătit nu se poate schimba în timpul sejurului. 
 
Capacitatea de cazare pe tip de cameră: 
Camere Standard zona Egreta (adults only): 2 adulți; 
Camera Standard zona Pelican & Lebăda: 2 adulți + 1 copil (0 - 11.99 ani) sau 3 adulți; 
Camera Standard zona Stârcul Alb: 2 adulți + 1 copil (0 - 11.99 ani); 
Apartament cu 1 dormitor: 2 adulți + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 3 adulți + 1 copil (0 - 11.99 ani); 
Camerele și apartamentele sunt dotate cu paturi matrimoniale sau twin cu sistem de unire și 
uniformizare a saltelelor. 
 
Mențiuni: 
Alocarea spațiilor de cazare se realizează exclusiv la recepția resortului, în preajma zilei de sosire.    
Zona Egreta este destinată exclusiv adulților; în această zonă cazarea este posibilă numai pentru 
persoanele care au împlinit 18 ani la momentul sejurului. 
Pentru accesul la cină este obligatorie purtarea brățării înmânată la recepție, în momentul cazării. 
Turiștii pot veni însoțiți de animale de companie pentru care vor achita o taxă de acces în Green Village 
4* Resort  (10 euro/noapte/animal) după ce vor fi anunțat în prealabil Prestatorul. 
Fumatul este strict interzis în camere, restaurant, cinematograf și în special, în toate spațiile închise! 
În cazul încălcării acesteia, Green Village va aplica o penalizare în valoare de 100 euro/persoană. 
Fumatul este permis doar în spațiile special amenajate. 
 
DATE PERSONALE 
Datele personale pe care le colectăm în vederea validării unei rezervări sunt: numele și prenumele 
persoanei care accesează promoția (pentru Asigurarea Storno sunt necesare datele de naștere ale 
tuturor turiștilor care vor însoți această persoană), adresa de e-mail și numărul de telefon ale 
persoanei care accesează oferta. Prelucrarea acestor date personale se face în acord cu politica de 
prelucrare a datelor societății organizatoare, TOURING IMOBILIARE S.R.L., disponibilă la adresa 
https://www.greenvillage.ro/protectia-datelor/. Datele personale ale participanților ale căror cereri 
de rezervare nu pot fi validate din cauza depășirii capacităților de cazare, sau, după caz, din cauza 
epuizării numărului de servicii turistice alocate fiecărei promoții, vor fi prelucrate de către societatea 
organizatoare până la finalul campaniei “Early Booking”. După această perioadă, societatea 
organizatoare va șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând cazul în care legislația 
ne permite sau ne obligă la prelucrarea în alte scopuri compatibile. Organizatorul consideră înscrierea 
la campanie ca o acceptare expresă a acestui Regulament și consideră orice date furnizate de către 
Participant, ca fiind adevărate și corecte, până la proba contrară. 
 

https://www.greenvillage.ro/protectia-datelor/

