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KORTINGSACTIE VANAF 10 AUGUSTUS:
VLIEGEN NAAR CHANIA EN DAN
MET JE HUURAUTO NAAR MIRTOS
VLUCHTEN VANAF 127,50 RETOUR
VILLA MERTIZA ZIT OP FACEBOOK

MOOI WEER

GARANTIE

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Een EXTRA uitgave van onze brief, omdat wij een paar feiten te melden hebben.
Hopelijk vinden jullie het niet bezwaarlijk, dat wij een keertje met een extra editie uitkomen.
Allereerst het volgende:
Afgelopen week ben ik een weekje in Nederland geweest om mijn hoofd eventjes wat leeg te maken na
een drukke periode. Het was in alle opzichten verfrissend. Bij het buitenlopen door regen en wind, maar
ook in creatief opzicht. Ik heb met cameravrouw Sonja ter Laag en editor Ismir Hero, die beiden ook aan
Mirtos The Movie hebben gewerkt, een ruim vier minuten durend filmpje gemaakt
over 16 juni. De dag waarop wij in Nederland even volop in de belangstelling
stonden. Het is nu te zien op Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=_wc4xnhzhWI
Of ga naar Youtube en type in: Mirtos Cappuccino.
Hierbij wil ik Sonja en Ismir heel erg bedanken voor hun grote inzet!
Facebook:
Sinds een paar weken is Villa Mertiza ook op Facebook te volgen. Wij zetten daar wat nieuwtjes
in en soms ook een last minute aanbieding. Je kunt, als je ons wilt volgen, je aanmelden als
vriend of je klikt regelmatig eens op het F vignet op de homepage van onze website.
Augustus nog veel plekjes vrij.
Het positieve nieuws is, dat wij van eind april tot bijna half juni een heel mooi
voorseizoen hebben gehad. Ook september en het eerste deel van oktober zien er
heel goed uit. Het hoogzomerseizoen is echter niet zo geweldig. Waar we afgelopen
jaren ons nooit zorgen hoefden te maken voor deze periode, daar hebben wij nu
enige gerede twijfel. De tickets zijn tot bijna half augustus helaas duur.
Ook vanaf Duitse en Belgische luchthavens. De reden is dat luchtvaartmaatschappijen en touroperators
heel voorzichtig zijn met de inzet van stoelen. dus er is weinig aanbod en dus is dit aanbod duur.
Mensen die overmorgen eigenlijk nog weg zouden willen kunnen dit eenvoudig niet, omdat er geen
plaats meer is.
Vanaf ongeveer 12 augustus gaan de prijzen nu weer naar beneden. Zij zakken dan onder de 400 Euro.
En dat is nu precies de periode waarin wij nog volop plek hebben. Vooral de vluchten van OAD die je
kunt boeken bij Travelslide in Rotterdam zijn zo rond de 360 en dus betaalbaar. Bel met 010-2450955
Ons aanbod: Een mooie kortingsbon.
Mensen die nu bij ons boeken voor een vakantie in
augustus, eindigend per 3 september, krijgen van ons
een kortingsbon van € 50,- per boeking. Singlegasten
krijgen een kortingsbon van € 20,- per boeking. De
bon hebben we op de volgende pagina afgebeeld.
Zodoende hebben wij, als het ware, je vakantie wat
goedkoper gemaakt.
En….. het eerste ontbijt is voor onze rekening.
Je weet het: Mirtos kent Absolute Zongarantie!!

GIGAPRIJZEN ALS JE EVEN
IETS LANGER WILT REIZEN
2 weken naar Mirtos en wij regelen je huurauto in Chania
Ryan Air vanaf Weeze (Nabij Nijmegen/Venlo) nu vluchten naar Chania voor 450 euro voor 2 personen
Vertrek op 10 augustus. Huurauto door ons te regelen op Chania, daarna 3.5 uur rijden naar Mirtos.
Vertrek op 14 augustus voor 410 euro voor 2 personen.
Vertrek 17 augustus voor 255 euro voor 2 personen

HARTELIJKE GROET UIT ZONOVERGOTEN MIRTOS!! Namens het Mertiza Team

Dick Ridder.

Voor een boeking van je vakantie
in augustus 2012 in Villa Mertiza/Aleikos Panorama
Je komt aan in augustus 2012
en vertrekt op zijn laatst op 3 september
Met deze bon krijg je ook nog eens een gratis welkomstontbijt in onze tuin
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