CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД РИНЯ
(WDW RYNIA)
Ценова оферта
валидна от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
НАСТАНЯВАНЕ

Двойна стая

ОБОРУДВАНЕ
В СТАИТЕ
Санитарен възел, TV,
телефон и хладилник

НИСЪК СЕЗОН
01.01.-31.05.
01.10.-31.12.

ВИСОК СЕЗОН

120

130

01.06.-30.09.

*Цени на човек 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Цените включват:
- Цена на база FB (пълен пансион) на човек на ден/ диетично меню по
запитване (възможен отказ от хранене – в случай на отказ гостът покрива 50% от
FB: 27.50 PLN).
2. Настаняване - от 16:00 часа и освобождаване - до 14:00 часа.
3. Таксата на FB (пълен пансион): 55 PLN (полски злоти) на човек на ден.
4. Намаления за деца:
- до 10 години – възможност да получи ½ порцион; 70% от редовната цена.
5. Допълнителни такси:
- домашни любимци са разрешени - 25 PLN (полски злоти) на ден;
- неохраняван паркинг - 15 PLN (полски злоти) на ден;
- местните такси не са включени в цената и трябва да бъдат платени на
рецепцията – сумата се определя от съответната община.
6. Други дейности, ползване на водни и спортни съоръжения: срещу
допълнително заплащане.

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

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД ЗАКОПАНЕ
(WDW ZAKOPANE)
Ценова оферта валидна от 05.01.2016 г. до 04.01.2017 г .
Цена в PLN (полски злоти) на човек на ден на база пълен пансион
ВИСОК
СЕЗОН
05.01.-28.02.
26.06.-31.08.

НИСЪК СЕЗОН
01.03.-23.03.
30.03.-25.06.
01.09.-19.12.

СРЕДЕН
СЕЗОН
24.03.-29.03.

Стая

Санитарен възел, TV,
радио и хладилник

135

105

130

Сюита
(2-4 човека)

2 стаи,
санитарен възел, TV,
радио, хладилник

145

135

140

75

65

85

130

105

130

140

120

140

70

60

75

Деца от 3-10
години
Стая
Сюита
(2-4 човека)
Деца от 3-10
години

Санитарен възел, TV,
радио и хладилник
2 стаи,
санитарен възел, TV,
радио, хладилник

*Цени на човек на ден. Цените са в PLN (полски злоти). Всички цени са с включени
такси.
Забележка: Цените не са по социална програма и не включват организиране на
пътуването, осигуряване на самолетни билети и културна програма.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Цените включват:
- Настаняване на човек на ден.
- Цена на база FB (пълен пансион) на човек на ден/ диетично меню по
запитване (възможен отказ от хранене – по отношение на основните регламенти).
- Допълнително се заплащат 40 PLN (полски злоти) ако един човек ползва
двойна стая.
2. Настаняване – от 16.00 часа и освобождаване на стаите – до 14.00 часа.
3. Цената на пълен пансион е 50 PLN (полски злоти) на човек на ден.
4. Намаление за деца:
- деца над 3 години: 15 PLN (полски злоти) за дете на ден (само
настаняване; пълен пансион без намаления).

Koscielisko

Условия в стаите

Zakopane

НАСТАНЯВАНЕ

5. Допълнителни такси:
- домашни любимци са разрешени;
- неохраняван паркинг: не се заплаща;
- местните такси не са включени в цената и трябва да бъдат платени на
място на рецепцията – сумата се определя от съвета на съответната община.
6. Други дейности: срещу допълнително заплащане.
Адрес на ВПД Закопане:
ul. Stanistawa Nedzy Kubinca 101
34-511 KOSCIELISKO

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
ВПД МИЕНДЗИЗДРОЙЕ
(WDW MIĘDZYDROJE)
Ценова оферта валидна от 27.02.2016 г. до 02.01.2017 г.

НАСТАНЯВАНЕ

УСЛОВИЯ
В СТАИТЕ

Единична стая
Двойна стая
Стая с три/
четири легла

Санитарен
възел, TV,
телефон

95
81/86

СРЕДЕН
СЕЗОН
01.05.-30.06.
01.09.-30.09.
20.12.-03.01.
121
108/113

72/77

104/108

ВИСОК
СЕЗОН
31.01.-30.04
01.10.-20.12.

НИСЪК
СЕЗОН
01.07.-31.08.

НЕНАЛИЧЕН
02.01.-27.02.
19.11.-17.12.

135
126/131

-

117/122

-

*Цени на човек на ден. Цените са 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.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Цената включва настаняване на база пълен пансион за един човек на ден/ диетично
меню по запитване.
- медицински грижи: в периода 27.02.-30.06.2016 и 01.09.-17.12.2016 г. 2
процедури на ден под лекарско наблюдение (само през делнични дни) –
офертата се прилага само при 14-дневен престой.
- класически масаж терапия се заплаща допълнително.
- Диетично хранене – лесно смилаеми храни
2. Настаняване – след 16.00 часа и напускане до 12.00 часа.
3. Цена на FB (пълен пансион): 22 PLN (полски злоти) на човек на ден.
4. Намаления за деца:

-

до 3 години – 20 PLN (полски злоти) на човек на ден, без самостоятелно
легло и хранене;
- над 3 години – със самостоятелно легло – пълно плащане за настаняване;
- до 10 години – възможност да получи ½ порцион; 60% от редовната цена
(13.20 полски злоти);
5. Престоят се извършва през седмицата (от неделя до неделя).
6. Допълнителни такси:
- домашни любимци не са позволени;
- охраняван паркинг: 15 PLN (полски злоти) на ден;
- местните такси не са включени в цената и трябва да бъдат платени на
рецепцията – те се определят от съответната община.
7. Допълнителни удобства – срещу доплащане.
Адрес на ВПД Миедзиздройе:
ul. Promenada Gwiazd 3,
72-500 MIĘDZYZDROJE

CLIMS
ПОЛША
ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕНИ
2016
РОГОВО
КУРОРТЪТ
Предлагаме отдих в тиха и спокойна местност. Местният микроклимат,
характерен със значително количество морска сол и йод, образува т.нар.
аерозоли, които лекуват респираторни, кардиоваскуларни и други
заболявания.
Обширният пясъчен бряг (на около 50 м от почивната станция), красивата
зелена зона и атмосферата на Балтийско море ще направят престоя ви
незабравим.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Почивна станция Рогово е разположена на вдадената в морето ивица суша,
която разделя Балтийско море от езерото Resko Przymorskie, между
Mrzezyno и Dzwirzyno, на 18 км от Kolobrzeg. Заобиколена от гори и далеч
от шумните туристически дестинации, мястото предоставя отлични
възможности за отдих.
НАСТАНЯВАНЕ
Предлагаме стаи 1ва категория, обзаведени за 2 и 4 човека. Има и няколко
стаи с по-висок стандарт. Предлагат се и 4 апартамента за 4 човека и 2
бунгала за 6-7 човека.

ЛЕТНИ ЛАГЕРИ
Изградили сме дългогодишна традиция в организирането на детски и
младежки лагери. За децата се грижи професионален екип от служители.
Организират се различни спортни мероприятия и забавления под надзора на
спортни инструктори. Разполагаме с обширна столова, дневна стая, спортни
площадки, барбекю.
КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ
Имаме богат организационен опит в провеждането на тийм билдинг,
обучения и конференции. Тихата и спокойна обстановка предразполага към
релаксация. Климатизираната зала е с капацитет 120 човека, а по-малката
зала е предназначена за групи от по 30 човека.
ЦЕНОВА ЛИСТА*, валидна от 24 април 2016 г. до 30 септември 2016 г.

Настаняване

Обзавеждане
стаите

Нисък
сезон
на 24.0418.06
01.0930.09

Среден
сезон
19.0618.07
18.0831.08

Душ+WC,
хладилник, TV & 75 PLN 105
балкон
(полски PLN
Сегмент ** 2 спални (1+3), злоти)
(2стаи)
коридор,
душ+WC,
хладилник, TV &
балкон
Сегмент ** 2 спални (1+3), 82 PLN 116
PLN
(2стаи)
коридор,
душ+WC,
хладилник, TV &
балкон
Апартамент 2 спални (2+2), 91 PLN 119
PLN
коридор,
душ+WC,
хладилник, TV &
балкон
*Цените са на човек на ден, с включени такси.
**В сградата няма столова – най-близката е на 300 м.

Висок
сезон
19.0717.08

Не се
предоставя
01.01-23.04
01.10-31.12

Двойна стая

115
PLN

--- PLN
123
PLN

128
PLN

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Цените включват:
 нощувка за един човек на ден
 стойността за пълен пансион (FB)
за едно лице на ден/ диетични ястия по заявка
(възможност за отказ от храненето – според
правилата).
2. Настаняване – от 16:00 ч. и освобождаване на стаите – до 14:00 ч.
3. Стойността на един пълен пансион е 40 полски злоти на човек на ден.
4. Намаление за нощувка:
 допълнително легло: 50% от редовната цена +
стойността на пълния пансион.
5. Намаления за деца:
 до 2 годишна възраст: 25 полски злоти на дете на
ден
(без отделно легло и пълен пансион);
 от 3 до 7 г.: възможност за ½ порцион от дневното
хранене: 50% от редовната цена
(без отделно легло);
 3 до 7 г.: възможност за ½ порцион от дневното
хранене: 60% от редовната цена
(без отделно легло).
6. Допълнителни такси:
 домашни любимци не се допускат;
 охраняем паркинг: 8 полски злоти на ден;
 местните данъци не са включени в цената и се
заплащат на място на рецепция – стойността им се
определя от общинския съвет на град Trzebiatow.
7. Други условия, екипировка за водни и други видове спорт: заплащат се
допълнително.
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
неустойка;

-

- От 29ия до 1ия ден преди пристигането

-

няма
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.”
ТЕЛЕФОН НА ОТДЕЛ “ТОСЧ” ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:
02/ 92 21 765

