CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД РИНЯ
(WDW RYNIA)
Ценова оферта
валидна от 08.01.2022 г. до 07.01.2023 г.
Настаняване

Офертата
включва

08.01. – 31.03.
01.04.-31.05.
01.06.-14.09.
01.11.-18.12.
15.09.-31.10.
19.12.-07.01.2023
1 човек
126
148
171
2 човека
126
148
171
Баня, хладилник,
Хотел
ТВ, Wi-Fi
3 човека
126
148
171
студио за 2 ч.
126
148
171
Павилиони
1 човек
158
184
207
Баня, хладилник,
BASIC +
ТВ, Wi-Fi
2 човека
158
184
207
Цени на човек на ден с вкл. закуска и вечеря (HB) в PLN (полски злоти). Цените са с включени
такси.

ВПД РИНЯ
(WDW RYNIA)
Ценова оферта за краткотраен отдих (до 3 дни)
валидна от 08.01.2022 г. до 07.01.2023 г.
Настаняване
1 човек
2 човека
Хотел
3 човека
студио за 2 ч.
Павилиони
1 човек
BASIC +
2 човека
Двуетажни летни къщи за 4 ч.

Офертата
включва
Баня, хладилник,
ТВ, Wi-Fi

08.01. – 31.03.
01.11.-18.12.
135
225
315
270
153
270
396

01.04.-31.05.
15.09.-31.10.
162
252
342
297
180
288
432

01.06.-14.09.
19.12.-07.01.2023
180
270
360
315
198
306
450

Баня, хладилник,
ТВ, Wi-Fi
2 стаи (2+2), Баня,
хладилник, ТВ
Цени на човек с вкл. закуска (BB) на ден в PLN (полски злоти). Цените са с включени такси.

Забележка: Цените не са по социална програма и не включват организиране на пътуването,
осигуряване на самолетни билети и културна програма.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
ТАКСА ЗА ДЕЦА
Деца под 1 година, без доп.легло и храна
Деца между 1-3 години без доп.легло и храна
(HB) за деца между 1-3 години
Деца между 3-7 г с доп легло и половин порция храна
Отнася се за деца от 3/5/7 години преди започването на престоя им.

Безплатно
30 злоти на ден
15 злоти
50% от стандартната цена

ХРАНЕНЕ
Цена на дневен полупансион (HB) – не се отнасят за кратките
90 злоти
престой
Закуска/обяд и вечеря в едно
25 злоти/65 злоти
При необходимост от специално диетично меню е необходимо предварителното одобрение на
съответната почивна база

ДРУГИ ТАКСИ
Неохраняем паркинг
Неизползвано настанявае - доплащане

15 злоти на ден
60 злоти за 1 седмица
120 злоти за 2 седмици
30 злоти на ден

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – след 17:00 ч. Напускане преди 10:00 ч.
Неползваните хранения не се възстановяват.
Престоя започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване.
Не се допускат домашни любимци.
Може да се плаща с карти.

Адрес на ВПД Риня:
05-127 BIALOBRZEGI,
ul. Wczasowa 59

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД ЗАКОПАНЕ
(WDW ZAKOPANE)
Ценова оферта
валидна от 08.01.2022 г. до 07.01.2023 г.
Настаняване

Офертата
включва

08.01. – 28.02.
15.06.-11.09.

01.03.-13.04.
20.04.-14.06.
12.09.-16.12.

14.04. – 19.04.
17.12.-07.01.2023

2 човека

Стая с баня,
балкон,
179
152
хладилник,
ел.кана, ТВ
3 човека
Голяма стая с
баня, балкон,
188
170
хладилник,
ел.кана, ТВ
Апартамент 2
2 стаи с баня,
човека
балкон,
197
188
хладилник,
ел.кана, ТВ
Цени на човек на ден с вкл. закуска и вечеря (HB) в PLN (полски злоти). Цените са
такси.

188

206

215
с включени

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
ТАКСА ЗА ДЕЦА
Деца под 1 година, без доп.легло и храна
Деца между 1-3 години без доп.легло и храна
(HB) за деца между 1-3 години
Деца между 3-7 г с доп легло и половин порция храна
Отнася се за деца от 3/5/7 години преди започването на престоя им.

Безплатно
30 злоти на ден
15 злоти
70% от стандартната цена

ХРАНЕНЕ
Цена на дневен полупансион (HB) – не се отнасят за кратките
70 злоти
престой
Закуска/обяд и вечеря в едно
25 злоти/65 злоти
При необходимост от специално диетично меню е необходимо предварителното одобрение на
съответната почивна база

ДРУГИ ТАКСИ
Неохраняем паркинг
Неизползвано настанявае - доплащане
Кучета се допускат при предварително
разрешение

Безплатно
40 злоти на ден
20 злоти на ден
200 злоти за 14 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – след 17:00 ч. Напускане преди 10:00 ч.
Неползваните хранения не се възстановяват.
Престоя започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване.
Може да се плаща с карти.

Забележка: Цените не са по социална програма и не включват организиране на
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма.

Адрес на ВПД Закопане:
ul. Stanistawa Nedzy Kubinca 101
34-511 KOSCIELISKO

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД МИЕНДЗИЗДРОЙЕ
(WDW MIĘDZYDROJE)
Ценова оферта
валидна от 08.01.2022 г. до 07.01.2023 г.
Настаняване

Офертата включва

08.01. – 05.03.
22.10.-17.12.

1 човек
2 човека
Баня, хладилник, ТВ
3/4 човека
FREGATA
1 човек
Баня, хладилник, ТВ
2 човека
3/4 човека
NEPTUN
2 човека
Баня, хладилник, ТВ
3 човека
MORSKO OKO 2 човека
Баня, хладилник, ТВ
Цени на човек на ден с вкл. закуска и вечеря
такси.
GRUNWALD

Настаняване

Офертата включва

125
116
105
125
116
105
107
98
107
(HB)

30.04.-18.06.
18.0627.08.-17.09.
27.08.
17.12.-07.01.2023
134
161
206
125
152
197
116
143
179
134
161
206
125
152
197
116
143
179
116
143
179
107
134
170
116
143
179
в PLN (полски злоти). Цените са с включени

08.01. – 05.03.
22.10.-17.12.

05.03.-30.04.
17.09.22.10.

05.03.-30.04.
17.09.22.10.

30.04.-18.06.
27.08.-17.09.
17.12.-07.01.2023
359

18.0627.08.

449

584

3 човек
2 стаи, баня,
242
269
апартамент
хладилник, ТВ
GALEON
4 човека
3 стаи, баня,
323
359
апартамент
хладилник, ТВ
Цени на апартамент на ден в PLN (полски злоти). Цените са с включени такси.
При 14 дневен престой се полагат СПА процедури вкл в цената

449

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
ТАКСА ЗА ДЕЦА
Деца под 1 година, без доп.легло и храна
Деца между 1-3 години без доп.легло и храна
(HB) за деца между 1-3 години
Деца между 3-7 г с доп легло и половин порция храна
Отнася се за деца от 3/5/7 години преди започването на престоя им.

Безплатно
30 злоти на ден
25 злоти
90% от стандартната цена

ХРАНЕНЕ
Цена на дневен полупансион (HB)
53 злоти
Закуска/обяд и вечеря в едно
17 злоти/36 злоти
При необходимост от специално диетично меню е необходимо предварителното одобрение на
съответната почивна база

ДРУГИ ТАКСИ
Неохраняем паркинг

30 злоти на ден

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – след 17:00 ч. Напускане преди 10:00 ч.
Неползваните хранения не се възстановяват.
Престоя започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване.
Не се допускат домашни любимци.
Може да се плаща с карти.

Адрес на ВПД Миедзиздройе:
ul. Promenada Gwiazd 3,
72-500 MIĘDZYZDROJE

Забележка:
Цените не са по социална програма и не включват организиране на
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма.

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
2022
ВПД РОГОВО
WDW ROGOVO
Ценова оферта
валидна от 08.01.2022 г. до 07.01.2023 г.
Настаняване

Офертата включва

30.04. – 11.06.
27.08.-01.10.
124

11.06.27.08.

1 или 2 стаи с баня,
181
хладилник, ТВ
4 човека в апартамент с балкон
2 стаи с балкон, хладилник и
151
199
ТВ
2 човека в скандинавска стая
Стая с балкон, хладилник, ТВ,
151
199
тераса
2 човека в Скандинавски апартамент
Спалня, хол, баня, хладилник,
270
280
2 ТВ, тераса
Цени на човек на ден с вкл. закуска и вечеря (HB) в PLN (полски злоти). Цените са с включени
такси.
¾ човека стая с/без балкон

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ
ТАКСА ЗА ДЕЦА
Деца под 1 година, без доп.легло и храна
Деца между 1-3 години без доп.легло и храна
(HB) за деца между 1-3 години
Деца между 3-7 г с доп легло и половин порция храна
Отнася се за деца от 3/5/7 години преди започването на престоя им.

Безплатно
15 злоти на ден
20 злоти
60% от стандартната цена

ХРАНЕНЕ
Цена на дневен полупансион (HB)
60 злоти
Закуска/обяд и вечеря в едно
25 злоти/35 злоти
При необходимост от специално диетично меню е необходимо предварителното одобрение на
съответната почивна база

ДРУГИ ТАКСИ
Неохраняем паркинг от 01.06. до 31.08.
Неизползвано настаняване

10 злоти на ден
20 злоти на ден

ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – след 17:00 ч. Напускане преди 10:00 ч.
Неползваните хранения не се възстановяват.
Престоя започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване.
Не се допускат домашни любимци.
Хотела не работи между 07.01.2022 до 30.04.2022 и 01.10.2022 до 07.01.2023
Може да се плаща с карти.

Забележка:
Цените не са по социална програма и не включват организиране на пътуването,
осигуряване на самолетни билети и културна програма.

