ВОЕННА СПА И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА
КАРЛОВИ ВАРИ - ЧЕХИЯ
СПА ХОТЕЛ БЕЛВЮ***
Цени за индивидуални резервации по CLIMS – валидна от 03.01.2016 г.
(важат за 2017 г.)
УСЛУГИ

Свръх висок сезон
01.07.-16.07.

Висок сезон
01.05.-30.06.
17.07.-01.10.

Нисък сезон
03.01.-30.04.
02.10.-02.01.

НАСТАНЯВАНЕ
B&B

Възрастни

Деца
2-12 год.

Възрастни

Деца
2-12 год.

Възрастни

Деца
2-12 год.

Апартамент с 2 легла

2250

-

2070

-

1530

-

Единична стая
Основно легло в
двойна стая
Допълнително легло

810

405

720

360

540

270

720

360

630

315

495

248

450

225

360

180

270

135

ХРАНЕНЕ

Възрастни

Деца 2-12 год.

Закуска (вкл. в
цената за
настаняване)
Обяд

100

50

130

70

Вечеря

130

70

ДРУГИ ТАКСИ ИЛИ
НАМАЛЕНИЯ

Цена за нощувка

Незаето легло

200

Дете
(на възраст до 2 год.)
Детско легло
Местна такса

Безплатно, без осигурени легло и хранене
100
Задължителна според Закон 565/1990 – сумата е определена от местните
власти

Малко животно (след
предварително
разрешение)

200

Външен паркинг

50

Забележка:








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

Цените за нощувка са в чешки крони (CZK), с включен ДДС.
Упоменатите години на децата не трябва да бъдат навършени в деня на пристигане.
Приемат се основните кредитни карти (Visa, Eurocard, MasterCard).
Малки домашни любимци (котка/куче – малка порода до 10 кг.) се приемат само след
предварително разрешение.
Цени на допълнителни услуги можете да откриете на: www.bellevue.volareza.cz

Дължими неустойки за анулации на резервации съгласно Правилника на CLIMS:
„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат наложени следните неустойки:
- до 30 дни преди пристигането – няма неустойка;
- от 29-ия до 1-ия ден преди пристигането - неустойката е в размер на 30% от стойността на
резервацията;
- В случай на неявяване – неустойката е в размер на 100% от стойността на резервацията.
Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с изключение на:
- смърт на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а, дете или родител;
- престой в болнично заведение (удостоверява се с документ, издаден от болничните власти) на
заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а или дете;
- Военна дислокация.”

