
!"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக' 

 

1. இ5ச7ைகயான: ச7ைக இட,ெப+, கால>ப?"@A காBCAD வFC GHIெடI கடனIைட ம*+, ெடJI 

அIைட வாLMைகயாளBகOM? (இதQ JQனB “அIைட வாLMைகயாளB” என !TMக>பUவB) மIUேம 
ெசA7பLயா?,. 

 

2. JQவY, ேஹாIடGA தF?வத*கான #*ப"[கOM? ச7ைகக' CைடMக>ெப+,. 

 

ேசைவைய வழF?, ேஹாIடA  ெதாடB] ெகா'O, 
இலMக, 

ச7ைக 
ஊM?!>] ச7ைக 
இட,ெப+, 
கால>ப?" 

Blackpool Hotel - _வெரGயா  
0527 634634 

0527 634638  

 

Deluxe வைக அைறகOM? 
மIU, Half Board (இY 
ேவைள உண[கOடQ 
தF?, அைற) ம*+, Full 
Board (cQ+ ேவைள 
உண[கOடQ தF?, அைற) 
அL>பைட@A 50% ேசH>] 

 

ெசA7பL 2019 
நவ,பB 30 வைர.  

 

 

3. #தGA வYபவYMேக #Qghைம எQற அL>பைட@A #*ப"[க' ஏ*+Mெகா'ள>பUவ:டQ, கkL>பாக 
அைறக' Cைட>பைத சாB/த:. 

 

4. பYவகால/!ேசட nUதA J*ேசBMைகக' ம*+, வ[5சBக' cலமாக அைறகoQ வைகைய தர#யBp"M 
ெகா'வத*? இ5ச7ைக ெசA7பLயாகா:. 

 

5. எ/த !தp"லான ேமல"க ேசைவக' ம*+, உ*பp"கOM? இpத'OபLக' ெசA7பLயாகா:. 

 

6. ேம*?s>JIட ெதாைலேபt இலMகFகைள அைழ>பதQ cலமாகேவ #*nILேய அைறகOMகான 
#*ப"[க' ேம*ெகா'ள>படA ேவkU,. #*ப"ைவ ேம*ெகா'CQற சமயp"A அIைட வாLMைகயாளB 
தன: காBCAD வFC கடனIைடைய அAல: ெடJI அIைடைய உபேயாCp: #*பண ெகாU>பனைவ 
ேம*ெகா'ள ேவkU,. 

 

7. இ5ச7ைக அs#க>பUpத>பU, "க"M? #QனB ேம*ெகா'ள>பIU'ள, எ/தெவாY உ+">பUpத>பIட 
#*ப"[கOM?, இ5ேசH>]Mக' ெசA7பLயாகா:. 

 

8. இைணயp"Q cலமான #*ப"[கOM? இ5ச7ைக ெசA7பLயாகா:. 

 

9. ெகாU>பன[ ெச7pத>பIட JQனB ெபயB மா*றFக' ஏ*+Mெகா'ள>படமாIடா:, அp:டQ தFC@YM?, 
கால>ப?"@A அIைட வாLMைகயாளB ேநரLயாக ேஹாIடGA JரசQனமாC@YpதA ேவkU,. 

   



10. ?spத ேஹாIடGQ வழMகமான ெகா'ைகM? அைமவாக “Deluxe” அைறகைள #*ப"[ ெசyவ:டQ, Half 

Board (ஒY ேவைள உண[கOடQ தF?, அைற) ம*+, Full Board (cQ+ ேவைள உண[கOடQ தF?, 

அைற) அL>பைட@A தF?வத*ேக மாp"ரேம ெசA7பLயா?,. 

 

11. t+வBக' தF?வ: ெதாடBJA ேஹாIடGQ வழMகமான ெகா'ைகக' நைட#ைற@A இYM?,. 

 

12. உ'நாIUM கIடணFகoQ அL>பைட@ேலேய ேசH>]Mக' வழFக>பUவ:டQ, இலFைக> Jரைஜக' 
ம*+, வ"!ட |சாைவM ெகாkU'ள ெவoநாIU> JரைஜகOM? மாp"ரேம இ: ெசA7பLயா?,. 

 

13. ேஹாIடGடHY/: CைடMக>ெப+CQற ெபாYIக' ம*+, ேசைவக' ெதாடBபாக எ/தெவாY காரணpைத 
#Q}IU, அIைட வாLMைகயாளYM? ஏ*பUCQற அAல: ெபாYIக' ம*+, ேசைவகoQ தர, 
ெதாடBபான இழ>~Uக', நIடFக' ம*+, ேசதFகOM? காBCAD வFC GHIெடI எ�!தp"7, 
ெபா+>ேப*+Mெகா'ளா:. 

 

14. இ5ச7ைக ெதாடBபான !"#ைறக' ம*+, ஒ�F?#ைறகoA எ�!தமான "Ypதpைதேயா அAல: 
மா*றpைதேயா எ�!தமான #Qனs!pதAகOHQs ேம*ெகா'O, �ரண உhைமைய வFC ெகாkU'ள:.  

 

15. ஊM?!>]5 ச7ைக இட,ெப+, கால>ப?"@A ேஹாIடGA அIைடைய #ைறய*ற வைக@A 
உபேயாC>ப: கkடsய>பIடாA, ஊM?!>] இட,ெப+CQற இMகால>ப?"@A அIைட@Q பாவைனைய 
வFC தன: த*:�JQ Jரகார, கIU>பUpதலா,. 

 

16. வFC தன: த*:�JQ Jரகார, இ5ச7ைக@A "YpதFகைள ேம*ெகா'O,/�ள>ெப+, உhைமையM 
ெகாkU'ள:.  

 

17. எ�!தமான JணM?கO, எ�CQற பIசp"A வFC@Q �Bமானேம இ+"யானதாக கYத>பU,. 

 

18. இ/த ஊM?!>] ச7ைகைய பணமாக மா*sM ெகா'ள #Lயா: அAல: ெதாடB]பIட ேசைவ வழFகA 
-+வனpதாA வழFக>பUCQற ஏைனய ஊM?!>]5 ச7ைககOடQ இ/த ஊM?!>] ச7ைகைய 
ஒQsைணp: பயQெபற #Lயா:. 

 

19. காBCAD வFC கடனIைட ம*+, ெடJI அIைட ெகாUMகAவாFகA நடவLMைகக' ெதாடBபான 
ெபா:வான !"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக' ெதாடB/:, நைட#ைற@A இYM?,.  

 


