2021

ЦЕНИ 2021 - CLIMS

JURATA JANTAR & DELFIN UNIT HOLIDAY TARIFF CLIMS
Валидни от 08.01.2021 до 07.01.2022

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 30.04
01.10 – 20.12

01.05 – 20.06
21.12-07.01.2022

21.06 – 29.08

30.08-30.09

ЦЕНА НА ДЕН
JANTAR
Perła single room
JANTAR
Perła 2-person room
JANTAR
Perła 3-person room
JANTAR 2-person room
JANTAR 3-person room
JANTAR 4-person room
JANTAR 2-person room HS
(малка) Goplana
JANTAR 3-person room HS
(голяма)
DELFIN 2-person room

124

161

180

156

114

151

174

137

114

151

174

137

119

161

180

143

119

161

180

143

119

161

180

143

137

165

192

147

две стаи (спалня и хол)

147

179

212

165

стая с баня, хладилник, ел.кана и
телевизор

137

170

206

156

188

239

163

198

257

192

стая с баня, хладилник, ел.кана и
телевизор

2 студия 1+ 1, с баня, хладилник,
ел.кана и телевизор
2 студия 1+ 2, с баня, хладилник,
ел.кана и телевизор
2 студия 2+2, с баня, хладилник,
ел.кана и телевизор
2 studios 2+2, with bathroom, fridge, ,
electric kettle,TV

DELFIN 2-person room HS,
(малка)
2 стаи (спалня и хол), баня
147
No. 23, 123, 223, 311
DELFIN 2-person room. HS
2 стаи (спалня и хол), баня
165
(голяма)
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
HS – по висока категория стая

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене
* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)
Закуска /Обяд и вечеря в едно
Цена за дневни хранения за деца до 7 години
Закуска /Обяд и вечеря в едно
Възможно е да поръчате персонализирана диета след консултация с курорта

Безплатно
30 злоти/ ден
70% от стандартната цена

75 злоти
30 злоти / 45 злоти
37,50 злоти
15 злоти /22,50 злоти

ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за паркинг без надзор
Такса за паркинг без надзор за посетители
Неизползвано настаняване

10 злоти /ден; 112 злоти /holiday
stay
5 злоти /за час
+ 50% от стандартната цена

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта
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JURATA UNIT DELFIN ТАРИФА ЗА КРАТКОСРОЧЕН ПРЕСТОЙ ( < 4 дни ) CLIMS
валидна от 08.01.2021 до 07.01.2022
НАСТАНЯВАНЕ
DELFIN 1-човек
DELFIN 2-човек

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 30.04
01.10 – 20.12

01.05 – 20.06
30.08-30.09
21.12-07.01.2022

202

261

353

312

394

477

339

431

596

367

459

624

стая с баня, хладилник, ел.кана и
телевизор
стая с баня, хладилник, ел.кана и
телевизор

DELFIN 2/3
– person room HS (малка)
№. 23, 123, 223, 311

2 стаи (спалня + хол),
баня

2 стаи (спалня + хол),
баня
Цена за нощувка на човек (BВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
HS – по висока категория стая
DELFIN 2-person HS (голяма)

20.06 – 29.08

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене
* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им

Безплатно
30 злоти/ ден
70% от стандартната цена

ДРУГИ ТАКСИ
Такса за паркинг без надзор

10 злоти/ден

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта

MIELNO UNIT HOLIDAY TARIFF CLIMS
Валидни от 08.01.2021 до 07.01.2022

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

10.04 – 13.06
13.09 – 03.10

14.06 – 12.09

ЦЕНА НА ДЕН
стая с баня, хладилник, ел.кана, сейф и
Стандартна 1/2/3/4 човека стая
телевизор
фамилна стая с баня, хладилник, ел.кана, сейф и
Студио 5/6 човека стая
телевизор
Салон с кухненски бокс, баня, спалня, тераса,
Лятна дървена къща за 4 човека
хладилник, ел. кана, телевизор
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

133

171

150

189

115

155

11.09 – 03.10

13.06 – 12.09

TARIFF FOR SHORT-TERM STAY (< 3 дни) CLIMS
НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

стая с баня, хладилник, ел.кана, сейф и
Стандартна 1/2/3/4 човека стая
телевизор
фамилна стая с баня, хладилник, ел.кана, сейф и
Студио 5/6 човека стая
телевизор
Цена за нощувка на човек (BВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

ЦЕНА НА ДЕН
119

156

141

180
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене

Безплатно
30 злоти/ ден

Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

90% от стандартната
цена

* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)

60 злоти

Закуска /Обяд и вечеря в едно
Цена за дневни хранения за деца до 7 години

20 злоти/ 40 злоти
30 злоти

ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за паркинг без надзор 13.06 - 12.09

8 злоти / ден

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване

MIĘDZYZDROJE UNIT HOLIDAY ЦЕНИ CLIMS
от 08.01.2021 до 08.01.2022

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01. – 05.03. *
24.10. – 17.12. *

06.03. – 30.04.*
19.09. – 23.10.*

01.05. –18.06.**
29.08. – 18.09**
18.12. – 08.01.2022**

19.06.-28.08.

ЦЕНА НА ДЕН
1-човек в стая
GRUNWALD

2-двойна стая
3-/4-човека в
стая

Стая с баня,
хладилник и ТВ

1-човек в стая
FREGATA

2-човека в стая
Стая за 4,3 или
повече хора.

Стая с баня,
хладилник и ТВ

110

121

149

176

99

110

138

165

88

99

127

154

110

121

149

176

99

110

138

165

88

99

127

154

105

132

160

06.03. – 30.04.*
19.09. – 23.10.*

01.05. –18.06.**
29.08. – 18.09**
18.12. – 08.01.2022**

19.06.-28.08.

242

330

402

319

429

528

Стая с баня,
94
хладилник и ТВ
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
MORSKIE OKO

2-двойна стая

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01. – 06.03. *
24.10. – 17.12. *

3-person
2 стаи с баня,
209
apartament
хладилник и ТВ
4-person
3 стаи с баня,
275
apartament
хладилник и ТВ
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
GALEON

* Цената на престоя в хотела включва 3 терапевтични процедури на ден за възрастни, според препоръките на лекаря, изпълнени само в
работни дни. Класически масаж, Hydro JET, ударна вълна се заплащат. Офертата важи само за 14-дневен престой.
** Цената на престоя включва 2 терапевтични процедури на ден за възрастни според препоръките на лекаря, изпълнител само в работн и
дни.,
Класически масаж, Hydro JET, ударна вълна се заплащат. Офертата важи само за 14-дневен престой.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене

Безплатно

Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

30 злоти/ ден
90% от стандартната
цена

* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)
Закуска /Обяд и вечеря в едно

40 злоти
12 злоти /28 злоти

Цена за дневни хранения за деца до 7 години

10 злоти

ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за посещаван паркинг за нашите гости

20 злоти / day

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Възможно е плащане с карта
Престоят в курорта е подреден на седмични цикли (или за няколко броя седмици)
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Няма допълнителни легна в стаите и апартаментите
Курортът не приема домашни любимци

ROGOWO UNIT HOLIDAY TARIFF CLIMS
от 08.01.2021 до 07.01.2022

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

01.05 - 11.06
12.06 - 31.08
01.09 - 30.09
DAILY RATE

Стая за 2 човека
(с/без балкон)
Студио за 4 човека
(с балкон)
Стая за 2,3 човека HS
(с балкон)

Стая с баня, хладилник и ТВ

94

143

2 стаи, хол, баня, хладилник и ТВ

94

143

3 person стая/2 стаи (1+3) с
баня, хладилник и ТВ

105

154

Апартамент за 4 човека

2 стаи (3+1) с баня, хладилник и ТВ

127

171

Стая за 2 човека (Skandinavian)

Стая с баня, хладилник, ТВ, тераса

127

171

Апартамент за 2 човека (Skandinavian)

Спалня, хол, баня, хладилник, ТВ

231

242

Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
HS – по висока категория стая
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене
* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)
Закуска /Обяд и вечеря в едно
Цена за дневни хранения за деца до 7 години
ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за неохраняем паркинг от 01.06. до 31.08.
Неизползвано настаняване

Безплатно
30 злоти/ ден
60% от стандартната цена

56 злоти
20 злоти /36 злоти
28 злоти

10 злоти /ден
20 злоти / ден
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ДОПЪЛНИТЕЛА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта
Почивната база не работи от 08.01.2021 до 30.04.2021 и от 01.10.2021 до 07.01.2022

RYNIA UNIT HOLIDAY ТАРИФИ CLIMS
от 08.01.2021 до 07.01.2022
НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 31.03
01.11 - 18.12

01.04 - 31.05
15.09 - 31.10

01.06 – 14.09
19.12 – 07.01.2022

ЦЕНА НА ДЕН
1 човек
2 човека
ХОТЕЛ

3 човека

баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi

Студио за 2
човека
Pavillions ОСНОВЕН

2 човека

Pavillions ОСНОВЕН
+

1 човек
2 човека

баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi
баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi

121

138

154

121

138

154

121

138

154

158

176

193

121

138

154

132

154

176

132

154

176

Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

RYNIA UNIT TARIFF ЗА КРАТКОСРОЧЕН ПРЕСТОЙ-TERM CLIMS (<3 дни)
от 08.01.2021 до 07.01.2022
НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 31.03
01.11 - 18.12

01.04 - 31.05
15.09 - 31.10

01.06 – 14.09
19.12 – 07.01.2022

DAILY RATE
1 person
ХОТЕЛ

2 person
2 person

баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi

2 person studio
Pavillions ОСНОВЕН

2 person

Pavillions ОСНОВЕН
+

1 person
2 person

баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi
баня, хладилник, ТВ, Wi-Fi

2 стаи (2+2) спалня,
Лятни къщи за 4 човека - 2 етажни
хладилник, ТВ
Цена за нощувка на човек (ВВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)
Закуска /Обяд и вечеря в едно
Цена за дневни хранения за деца до 7 години
Възможно е да поръчате персонализирана диета след консултация с курорта
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

130

149

168

224

242

260

316

332

351

249

265

295

130

149

168

141

165

197

235

259

282

409

426

444

90 злоти
25 злоти / 65 злоти
45 злоти

Безплатно
30 злоти/ ден
50% от стандартната
цена
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* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за неохраняем паркинг: 15 злоти /ден, 60 злоти /почивни дни 7 дневен престой, 120 злоти /почивни дни 14 дневен престой
Неизползвано настаняване – доплащане 30 злоти /ден
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Настаняване – от 17.00 часа / напускане – до 10:00 часа
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта

SOPOT UNIT HOLIDAY ТАРИФИ CLIMS
от 08.01.2021 до 07.01.2022
08.01-30.04
01.10-20.12

HOLIDAY TARIFF
НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

1 person

238

136

185

213

4 person

119

167

190

2 person апартамент (малък)

163

209

274

189

224

275

1 person

194

266

342

2 person

154

222

272

145

206

242

132

195

219

224

268

340

224

304

428

184

244

303

167

224

261

158

207

232

260

304

396

273

321

415

3 person

стая с баня, хладилник, ел.кана,
телевизор и радио
хол с баня, хладилник, ел.кана,
телевизор и радио

Стая с баня, ТВ, телефон, ел. Кана и
хладилник

4 person
2 person APARTMENT

2 стаи с баня, ТВ, телефон, ел. Кана,
хладилник, тераса, Wi-Fi

1 person
2 person
3 person
ДЕЛУКС

ЦЕНА НА ДЕН (> 4 дни)
194

2 person апартамент (голям)

КОМФОРТНА

01.07-31.08

145

2 person
СТАНДАРТНА

01.05-30.06
01.09-30.09
21.12-07.01.2022

Стая с баня, ТВ, телефон, ел.кана,
хладилник, климатик, Wi-Fi

4 person

2 стаи с баня, ТВ, телефон, ел.кана,
2 person Апартамент (малък)
хладилник, климатик, Wi-Fi,балкон
2 стаи с баня, ТВ, телефон, ел.кана,
2 person Апартамент (голям)
хладилник, климатик, Wi-Fi,балкон
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
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ТАРИФА ЗА КРАТКОСРОЧЕН ПРЕСТОЙ CLIMS
от 08.01.2021 до 07.01.2022

ТАРИФА ЗА КРАТКОСРОЧЕН ПРЕСТОЙ
НАСТАНЯВАНЕ

08.01-30.04
01.10-20.12

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

1 person

01.05-30.06
01.09-30.09
21.12-07.01.2022

01.07-31.08

Цена на стая ( < 4 дни)
145

206

256

201

271

374

4 person

318

439

570

2-person апартамент (малък)

289

402

502

337

466

609

1 person

224

308

369

2 person

271

383

487

337

495

590

383

579

668

337

485

629

281

374

492

318

430

570

383

532

683

449

607

747

393

551

716

411

597

756

2 person
СТАНДАРТНА

2-person апартамент (голям)

3 person

КОМФОРТНА

Стая с баня, ТВ, радио, ел.кана и
хладилник
Хол с баня, ТВ, радио, ел.кана и
хладилник

Стая с баня, ТВ, телефон, ел.кана,
хладилник, Wi-Fi

4 person
2 person апартамент

2 rooms, bathroom, TV, telephone,
kettle, fridge, Wi-Fi, terrace

1 person
2 person
3 person
ДЕЛУКС

room with bathroom, TV, telephone,
kettle, fridge, Wi-Fi, air conditioning,

4 person

2 стаи с баня, ТВ, телефон,
2 person апартамент (малък) ел.кана, хладилник, климатик, WiFi,балкон
2 стаи с баня, ТВ, телефон,
2 person апартамент (голям)) ел.кана, хладилник, климатик, WiFi,балкон
Цена за нощувка на човек (ВВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

Безплатно
30 злоти/ ден
70% от стандартната
цена

* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена за дневни хранения (HB)
Закуска /Обяд и вечеря в едно
Цена за дневни хранения за деца до 7 години
ДРУГИ ТАКСИ:
Такса за неохраняем паркинг
Неизползвано настаняване 01.05-30.09
Неизползвано настаняване 1.10- 30.04

85 злоти
30 злоти / 55 злоти
42,50 злоти

20 злоти / ден
80 злоти / ден
40 злоти / ден

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 15.00 часа / напускане – до 11:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта
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WAPLEWO UNIT HOLIDAY ТАРИФИ CLIMS
от 08.01.2021 до 07.01.2022
08.01 – 30.04
01.10 –20.12

01.05 – 15.06
10.09 – 30.09

16.06 – 09.09
21.12 – 07.01.2022

1 човек

156

169

198

2 човек

121

134

154

room segment 2 човека

136

153

185

room segment 3 човека

133

146

162

room segment 4 човека

128

141

158

„Czajka” villa (2 човека)

165

178

198

„Czajka” villa (3 човека)

НАСТАНЯВАНЕ

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

VILLAS & RESIDENTAL SEGMENTS

147

161

180

3 човека (Maróz II)

123

136

149

2 човека (Wilga)

123

136

149

* Цена за нощувка на човек (ВВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 – 15.06.
10.09 –07.01.2022

16.06 – 09.09.

747

882

405

497

347

451

Две спални, хол, стая с камина, трапезария
SOKÓŁ/BIELIK* АПАРТАМЕНТ(4-5
с кухненси бокс, хладилник, баня, сауна,
човека)
ТВ, телефон, домашно кино
Спалня, хол, стая с камина, кухненси бокс с
BOCIAN* (3-4 човека)
хладилник, баня, ТВ, телефон
SŁOWIK A* SŁOWIK B*
Спалня, стая с камина, кухненски бокс с
(3-4 човека)
хладилник, спалня, ТВ, телефон
Цена за нощувка на човек. Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
*цена за апартамент за ден

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене
* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ:
Цена на дневно меню (HB)
Закуска /обяд и вечеря в едно
Цена за дневно меню за деца под 7 години
Закуска /обяд и вечеря в едно
ДРУГИ ТАКСИ:
Цена за неохраняем паркинг
Курортът приема кучета само след предварителна уговорка (валидна ваксинационна книжка, каишка и
намордник задължително).

Безплатно
30 злоти/ ден
75% от стандартната цена

70 злоти
20 злоти / 50 злоти
45 злоти
10 PLN/ 25 злоти

15 злоти /day or 120
злоти / holiday stay
25 злоти / day or 250
злоти holiday stay

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – от 17:00 часа / напускане – до 10:00 часа
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
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Възможно е плащане с карта

ZAKOPANE / „Kościelisko” UNIT HOLIDAY ЦЕНИ КЛИМС
от 08.01.2021 до 08.01.2022
НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 – 28.02
25.06 – 05.09

01.03 – 31.03
07.04 – 24.06
06.09 – 20.12

01.04 – 06.04
21.12 – 08.01.2022

2 person стая

Стая с баня, балкон, хладилник, ел. Кана, ТВ

154

132

160

171

160

187

2 стаи, баня, балкон,
Апартамент (2 човека)
хладилник, ел.кана, ТВ и радио
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:

ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене
Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им

Безплатно
35 злоти/ ден
70% от стандартната цена

ХРАНЕНЕ:
Цена на дневно меню (HB)
Закуска /обяд и вечеря в едно

65 злоти
20 злоти / 45 злоти

Цена за дневно меню за деца под 7 години

30 злоти

ДРУГИ ТАКСИ:
Цена за неохраняем паркинг
Курортът приема кучета само след предварителна уговорка (валидна ваксинационна книжка, каишка и
намордник задължително).

Безплатно
40 злоти /ден

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17:00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Курортът не приема домашни любимци
Възможно е плащане с карта

SOLINA UNIT HOLIDAY ТАРИФИ КЛИМС
от 08.01.2021 до 07.01.2022r.(≥ 4 дни)

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 30.04
01.10 - 19.12

01.05 - 31.05
01.09 - 30.09

01.06 - 31.08
20.12 - 07.01.2022

ЦЕНА НА ДЕН

СТАНДАРТНА

2 човека

Стая с баня, ел.кана, ТВ

3 човека

Стая с баня, ел.кана, ТВ

Студио тип стая (2+2) с баня, хладилник,
ел.кана, ТВ
2-човека
2 стаи (спалня+хол) с баня, хладилник,
Апартамент
ел.кана, ТВ
Стая с баня,балкон, хладилник, ел.кана, ТВ,
2 човека
Wi-Fi
КОМФОРТНА
Стая с баня,балкон, хладилник, ел.кана, ТВ,
2 човека (голям)
building Sosna
Wi-Fi
Апартамент
2 стаи (спалня+хол) с баня, хладилник,
4-човека
ел.кана, ТВ, Wi-Fi
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
** Цената за апартаметн включва полупансион. (HB).
4 човека

112

149

112

134

112

149

264**

418**

143

165

187

165

187

209

660**

825**

880**

затворено
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SOLINA UNIT ТАРИФИ КЛИМС ЗА КРАТКОТРАЕН ПРЕСТОЙ (≤ 3 ден)
от 08.01.2021 до 07.01.2022

НАСТАНЯВАНЕ

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

08.01 - 30.04
01.10 - 19.12

01.05 - 31.05
01.09 - 30.09

01.06 - 31.08
20.12 - 07.01.2022

ЦЕНА НА ДЕН
room with bathroom,
2 човека
electric kettle, TV
room with bathroom,
3 човека
electric kettle, TV
studio type room (2+2) with
СТАНДАРТНА
4 човека
bathroom, fridge, electric kettle,
TV
2 rooms (bedroom+living room)
2-човека
with bathroom, fridge,
Апартамент
electric kettle, TV
room with bathroom, balcony,
2 човека
fridge, electric kettle, TV, Wi-Fi
room with bathroom, balcony,
КОМФОРТНА
2 човека (голям)
fridge, electric kettle, TV, Wi-Fi
building Sosna
2 rooms (bedroom + living
Апартамент
room), bathroom, fridge, electric
4-човека
kettle, TV, Wi-Fi
3 rooms, 3 bathrooms, 2 living
Вила (за 6 човека)
rooms with fireplaces, kitchen,
TV, Wi-Fi, separate parking
Цена за нощувка на човек (НВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.
**Цената е за вила, на самообслужване

209

242

297

330

418

484

352

374

286

308

330

308

330

374

715

792

825

880**

1100**

1320**

-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

Безплатно
30 злоти/ ден
90% от стандартната
цена

Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им
ХРАНЕНЕ
Цена на дневно меню (HB)
Закуска /обяд и вечеря в едно
Цена за дневно меню за деца под 7 години
ДРУГИ ТАКСИ:
Цена за неохраняем паркинг
Неизползвано настаняване
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой

60 злоти
20 злоти/ 40 злоти
30 злоти

Безплатно
40 злоти

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Настаняване – от 17:00 часа / напускане – до 10:00 часа
Ястията, за които не са се възползвали, не се възстановяват
Престоят започва с вечеря в деня на пристигане и завършва със закуска в деня на заминаване
Възможно е плащане с карта
Курортът не приема домашни любимци
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SUCHA CZOCHA CASTLE UNIT HOLIDAY ЦЕНИ КЛИМС
от 08.01.2021 до 07.01.2022
08.01-29.04
05.05-02.06
08.06-30.06
01.09-23.12

ЦЕНОВА ЛИСТА
НАСТАНЯВАНЕ

STANDARD

THEMED ROOM

ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА

ЦЕНА НА ДЕН

1 човек

215

224

2 човек

384

395

468

475

4 човек

548

556

1 човек

270

281

444

455

536

547

626

637

176

197

241

252

296

307

1099

1099

605

605

3 човек

2 човек
3 човек

Стая с баня, ТВ, радио, сешоар,
wi-fi

Стая с баня, ТВ, радио, сешоар,
wi-fi

4 човек
2 човек
ROOM IN THE BASE

30.04-04.05
03.06-07.06
01.07-31.08
24.12-07.01.2022

3 човек

Стая с баня, ТВ, радио, сешоар,
wi-fi

4 човек
2 стаи(спалня + огледеална стая),
ROYAL ROOM
2 човек
спалня, сешоар, ТВ, Wi-Fi
2 стаи (спалня и хол), ТВ, радио,
APARTMENT
2 човек
сешоар, wi-fi
Цена за нощувка на човек (ВВ). Всички цени са в полски злоти - (8%) вкл. ддс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:
ТАКСА ЗА ДЕЦА:
Деца под 1 година * без допълнително легло и хранене
Деца от 1 до 3 години * без допълнително легло и хранене
Деца от 3 до 7 години * без допълнително легло и хранене

Безплатно
Безплатно
70% от стандартната
цена

* Прилага се за деца, които са били под 1/3/7 години, съответно преди започване на престоя им

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ:

Неохраняем паркинг

12 злоти/ден

Курортът приема кучета само след предварителна уговорка (валидна ваксинационна книжка, каишка и
намордник задължително).

45 злоти/ден

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Настаняване – от 14:00 часа / напускане – до 12:00 часа
Общинският данък се начислява съгласно тарифата на общината, плаща се само в брой
Работното време на ресторанта е от 8:00 ч. до 22:00 ч.
Възможно е плащане с карти
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