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HOTEL HSM DON JUAN 3* 
Magalluf - demipensiune 

 
Localizare : Hotelul este situat la 18 km de aeroport, la 20 minute de Palma, în imediata apropiere a plajei (350 m) şi a centrului 
oraşului Magalluf. 
Facilit ăŃile camerelor : baie proprie, balcon, telefon cu apelare directă, seif, TV prin satelit, acces internet wif (extra). 
Facilit ăŃile hotelului : recepŃie (24h), restaurant, aer condiŃionat, lobby bar, lift, acces internet wifi în lobby gratuit, colŃ acces 
internet (extra), spălătorie, parcare. 
Piscina : piscină exterioară cu șezlonguri și umbrele gratuite, bar la piscină. 
Sport și agrement : jocuri, masă de biliard (extra), tenis de masă,  animaŃie ziua și seara, spectacole sau muzică live de cȃteva ori 
pe saptămȃnă. 
Facilit ăŃi pentru copii : miniclub pentru copii, piscină pentru copii. Sunt disponibile și pătuŃuri și scaune pentru restaurant gratuit. 
 

 
*Reducerile sunt valabile pentru plata unui avans d e 50%  la înscriere si restul de plata la expirarea  termenului ofertei. 
Rezervările f ăcute în perioada de first/ early booking nu permit modific ări de nume sau anul ări. Reducerile se aplic ă doar 
la pachetul de baz ă, acestea nu se aplic ă la taxe sau suplimente.  
**Oferta speciala intra in vigoare dupa expirarea ofertei de Early Booking. 
Oferta speciala nu este limitata de o perioada anume ci de un nr de locuri alocat in sistemul de rezervari on line. Aceasta oferta 
poate expira oricand la epuizarea nr de locuri, care difera de la pachet la pachet. 
 
ORAR DE ZBOR: 
OTP-PMI 17:30 – 19:30 
PMI-OTP 20:15 – 23:59 
 
Servicii incluse : 
- 7 nopti cazare cu masa conform oferta hotel 
- Transport charter 
- Transfer aeroport / hotel / aeroport  
 
Preturile nu includ : 
- Taxa Aeroport -95€ /pers 
- Excursii optionale si intrarile la obiective; 
- Asigurare medicala de calatorie 
- Cheltuieli personale, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD OFERTA SPECIALA 
Plecari 

Loc in DBL Locuri limitate 

05.06 565 € 497 € 
12.06 599 € 527 € 

19.06, 26.06 619 € 545 € 
04.09, 11.09, 18.09, 25.09 642 € 565 € 

28.08 649 € 571 € 
03.07 656 € 577 € 

10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 680 € 598 € 

Reducere cazare în camer ă DBL cu pat suplimentar 10 € 

Supliment SGL 240 € 
Primul si al doilea copil 0-1.99 ani GRATUIT;  

Primul si al doilea copil 2-1.99 ani pl ătesc 190 € transportul + taxele de aeroport;  
Primul copil 2 -12.99 ani în luna iunie pl ătește 190 € transport + taxele de aeroport.  

Primul și al doilea copil 2 -12.99 în iulie, august și septembrie au reducere 90€  la cazare în camera D BL cu pat 
suplimentar. 
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