ВОЕННА СПА И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА
КАРЛОВИ ВАРИ - ЧЕХИЯ
СПА КЪЩА ШОПЕН**
Цени за индивидуални резервации по CLIMS, валидна от
01.01.2017 г.
Нисък сезон

Среден сезон

Висок сезон

УСЛУГИ

08.01. – 01.04.

02.04. – 06.05.

07.05. – 30.07.

НАСТАНЯВАНЕ НА БАЗА
ПЪЛЕН ПАНСИОН И
ПРОЦЕДУРИ

Възрастни

Възрастни

Възрастни

Единична стая категория I

38

46

50

Лице в двойна стая категория I

34

42

46

Допълнително легло

30

36

40

ДРУГИ ТАКСИ ИЛИ
НАМАЛЕНИЯ
Дете (на възраст до 2 г.)
Местна такса
Външен паркинг

Цена за нощувка
Безплатно, без легло и хранене
Задължителна според Закон 565/1990 – сумата е
определена от местните власти
50 CZK

Забележка:










Цените не са по социална програма и не включват организиране на пътуването,
осигуряване на самолетни билети и културна програма.
Цените са в евро за нощувка, с включен ДДС.
Цената включва настаняване в стаи Iва категория на база пълен пансион, консултация с
диетолог за менюто, медицински прегледи (начален, последващ и окончателен) и лечение,
което се състои от 3 процедури на ден (2 малки и 1 голяма), според предписанието на
медицинското лице и лабораторни тестове.
Лечебни процедури не се осигуряват в неделя и по време на почивни дни. Те се заменят
с процедури по време на работната седмицата.
Приемат се основните кредитни карти (Visa, MasterCard, Maestro).
Не се допускат домашни любимци.
Цените на допълнителните услуги могат да бъдат открити на: www.chopin.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.”
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