
!"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக'  
 

1. இ3ச5ைகயான8 ச5ைக இட,ெப+, கால<ப=">? கா@A?B வDA EFGெடG கடனGைட 
வாHIைகயாள@கKI= (இதM NMன@ “அGைட வாHIைகயாள@” என !RIக<பSவ@) மGSேம ெச?5பHயா=,.   
 
2. NMவW, உ?லாச !S">? ேம*ெகா'ள<பS, #*ப"YகKI= தD=வத*கான இ3ச5ைக 
AைடIக<ெப+AMற8. 

 
3. #தE? வWபவWIேக #MZ[ைம எMற அH<பைட>? #*ப"Yக' ஏ*+Iெகா'ள<பSவ8டM, க^H<பாக 
அைறக' Aைட<பைத சா@/த8. 
 
4. எ/த !த_"லான ேமல"க ேசைவக' ம*+, உ*ப_"கKI= இ_த'KபHக' ெச?5பHயாகா8. 
 
5. ேம*=`<NGட ெதாைலேபa இலIகDகைள அைழ<பதM cலமாகேவ #*dGHேய அைறகKIகான 
#*ப"Yக' ேம*ெகா'ள<பட? ேவ^S,. #*ப"ைவ ேம*ெகா'K, ேபா8 அGைட வாHIைகயாள@ தன8 
கா@A?B வDA கடனGைடைய உபேயாA_8 #*பண ெகாS<பனைவ ேம*ெகா'வ8 கGடாயமா=,. 
 
6. இ3ச5ைக அ`#க<பS_த<பS, "க"I= #Mன@ ேம*ெகா'ள<பGS'ள, எ/தெவாW உ+"<பS_த<பGட 
#*ப"YகKI=, இ3ேசF<fIக' ெச?5பHயாகா8. 
 
7. இைணய_"M cலமான #*ப"YகKI= இ3ச5ைக ெச?5பHயாகா8. 
 
8. ெகாS<பனY ெச5_த<பGட NMன@ ெபய@ மா*றDக' ஏ*+Iெகா'ள<படமாGடா8, அ_8டM தDA>WI=, 
கால<ப=">? அGைட வாHIைகயாள@ ேநரHயாக ேஹாGடE? NரசMனமாA>W_த? ேவ^S,. 
 
9. =`_த ேஹாGட?கjM வழIகமான ெகா'ைகI= அைமவாக ஒWவWIகான/இWவWIகான/cவWIகான 

அைறகைள #*ப"Y ெசmவ8டM, Half Board (ஒW ேவைள உணYகKடM தD=, அைற) ம*+, Full board (cM+ 

ேவைள உணYகKடM தD=, அைற) அH<பைட>? தD=வத*ேக மா_"ரேம ெச?5பHயா=,. 
 
10. a+வ@க' தD=வ8 ெதாட@பான வழIகமான ெகா'ைகக' ம*+, ேஹாGட?கjM ெகா'ைகக' 
நைட#ைற>? இWI=,. 
  
11. உ'நாGSI கGடணDகjM அH<பைட>ேலேய ேசF<fIக' வழDக<பSவ8டM, இலDைக< Nரைஜக' 
ம*+, வ"!ட oசாைவI ெகா^S'ள ெவjநாGS< NரைஜகKI= மா_"ரேம இ8 ெச?5பHயா=,. 
 
12. ேஹாGட?கjEW/8 AைடIக<ெப+AMற ெபாWGக' ம*+, ேசைவக' ெதாட@பாக எ/தெவாW காரண_ைத 
#MpGS, அGைட வாHIைகயாளWI= ஏ*பSAMற அ?ல8 ெபாWGக' ம*+, ேசைவகjM தர, ெதாட@பான 
இழ<qSக', நGடDக' ம*+, ேசதDகKI= கா@A?B வDA EFGெடG எr!த_"5, 
ெபா+<ேப*+Iெகா'ளா8. 
 
13. இ3ச5ைக ெதாட@பான !"#ைறக' ம*+, ஒsD=#ைறகj? எr!தமான "W_த_ைதேயா அ?ல8 
மா*ற_ைதேயா எr!தமான #Mன`!_த?கKFM` ேம*ெகா'K, tரண உ[ைமைய வDA ெகா^S'ள8.  
 
14. ஊI=!<f3 ச5ைக இட,ெப+, கால<ப=">? ேசைவைய வழD=, BதாபனDகj? அGைடைய #ைறய*ற 
வைக>? உபேயாA<ப8 க^ட`ய<பGடா?, ஊI=!<f இட,ெப+AMற இIகால<ப=">? அGைட>M 
பாவைனைய வDA தன8 த*8vNM Nரகார, கGS<பS_தலா,. 
 
15. வDA தன8 த*8vNM Nரகார, இ3ச5ைக>? "W_தDகைள ேம*ெகா'K,/wள<ெப+, உ[ைமையI 
ெகா^S'ள8.  

ேசைவைய 
வழD=, 
ேஹாGட? 

ெதாட@f ெகா'K, 
இலIக, 

ச5ைக ஊI=!<f ச5ைக 
இட,ெப+, கால<ப=" 

Melheim 
அ<f_தைள   

+94 (0) 57 5675969  
+94 (0) 75 7913460 

 
Half Board (இW ேவைள 
உணYகKடM தD=, அைற) 
ம*+, Full board (cM+ 
ேவைள உணYகKடM தD=, 
அைற) அH<பைட>? 40% 
ேசF<f 

2019 ேம 30 #த? நவ,ப@ 30 
வைர   
 

Melheim க^H  +94 (0) 81 2217964  
+94 (0) 77 1659847 



 
16. எr!தமான NணI=கK, எsAMற பGச_"? வDA>M x@மானேம இ+"யானதாக கWத<பS,. 
 
17. இ/த ஊI=!<f ச5ைகைய பணமாக மா*`I ெகா'ள #Hயா8 அ?ல8 ெதாட@fபGட ேசைவ வழDக? 
-+வன_தா? வழDக<பSAMற ஏைனய ஊI=!<f3 ச5ைககKடM இ/த ஊI=!<f ச5ைகைய ஒM`ைண_8 
பயMெபற #Hயா8. 

 
18. கா@A?B வDA கடனGைட ெகாSIக?வாDக? நடவHIைகக' ெதாட@பான ெபா8வான !"#ைறக' ம*+, 
-ப/தைனக' ெதாட@/8, நைட#ைற>? இWI=,.  
 


