
За 1 номер за 1 добу / Per Room Per Day

SNGL DBL TRIP QUAD

Кутовий

Standard Twin Room

Стандарт

Classic R Room

Класік R

Classic Room

Напівлюкс

Superior Room

Покращений

Corner R Room

Кутовий R

Corner Room

Apartment

Апартаменти

Panoramic Suite

Панорамний люкс

Suite

Люкс

Класік

- -

19 620 21 340 23 060 24 780

8 310 10 030

-

7 530 9 250 - -

6 880 8 600
Junior Suite

- -

4 670 6 390 - -

4 410 6 130

-

3 570 5 290

-  -

4 150 5 870 -  -

4 020 5 740

1200
Children from 12 to 16

Діти від 6 до 12 років
600

Basic Bed

- -

4 020 5 740 -

    Meals for children under 6 years old at the same time with parents in the open-buffet Maximus restaurant is free of charge.

4. Харчування дітей до 6 років одночасно з харчуванням батьків у ресторані "Maximus" ("шведська лінія") – безкоштовно.

    For children under 6 years old accommodation in the same room with parents is free of charge.

3. Проживання дітей до 6 років в одному номері з батьками - безкоштовно.

    Resort Rate includes: room accommodation, open-buffet breakfast, lunch and dinner at Maximus restaurant, basic resort treatment (according to approved list 

of medical procedures), attending SPA-centre (swimming-pool, saunas, gym), using of mineral waters' pump-room, Children's Mini Club services, parking.

1. Ціни включають: проживання в номері, сніданок, обід та вечерю («шведська лінія»), базове курортне лікування (згідно з затвердженим переліком 

медичних процедур), користування SPA-центром (басейн, тренажерний зал, сауни), користування бюветом мінеральних вод, користування послугами 

дитячої кімнати, паркування автомобіля.

2. Проживання на додатковому місці можливе в номерах категорії "Кутовий" та вищих категорій.

    Extra Bed Accommodation is available in Corner Rooms and higher categories.

Accommodation

 - 1770

Діти до 6 років
безкоштовно/ free of charge безкоштовно/ free of charge

Children up to 6

Діти від 12 до 16 років
1200

Дорослі 

    Qualitative and quantitative composition of medical treatment included in the tariff increases according to the duration of stay.

    Children from 4 years old to 12 years old should have medical certificate for attending Children's Mini Club.

11. Додатково з кожного гостя справляється туристичний збір у розмірі 0,2% від мінімальної заробітної плати за кожен день проживання.

    Used abbreviations: SNGL – 1-person accommodation, DBL – 2-person accommodation, TRIP - 3-person accommodation, QUAD - 4-person accommodation,                                        

UAH - Ukrainian Hryvnia, VAT - Value Added Tax

на основному місці

Children from 6 to 12

на додатковому місці

600

Adults

Extra Bed

8. Мінімальний термін проживання за Курортним Тарифом – 6 ночей.

    Minimum accommodation according to Resort Rate is 6 nights.

5. Для дітей до 16 років базове курортне лікування в межах тарифу не передбачене.

9. Кількісний та якісний склад включених до тарифу послуг медичного центру збільшується відповідно до тривалості проживання.

      Tourist Fee – 0,2% of legal minimum wage is additionally applied to each guest per day.

10. Використані скорочення: SNGL – 1-місне розміщення, DBL – 2-місне розміщення, TRIP - 3-місне розміщення, QUAD - 4-місне розміщення,                                                  

UAH - українська гривня, VAT - податок на додану вартість.

    Children under 16 years old have no basic resort treatment within Resort Rate.

6. Проживання з тваринами не передбачене.

     Accommodation with pets is not allowed.

7. Діти від 4 до 12 років приймаються до дитячої кімнати, при наданні медичної довідки.

Розміщення на основних та додаткових місцях, гривні, в т.ч. ПДВ

Extra Bed Accommodation, UAH, VAT included

Розміщення

 .    

Ціни на послуги по тарифу "Курортний тариф" з 10.01.2020 до 27.04.2020 включно, гривні, в т.ч. ПДВ

Prices for "Resort Rate" acting from January 10, 2020 till April 27, 2020, UAH, VAT included

Низький сезон

Low Season

10.01.20 - 27.04.20

-


