Upozornění: všechny ceníky, které se nacházejí na stránkách jednotlivých zařízení NEjsou platné v případě, že celý ubytovací komplex je
pronajatý jako celek, včetně venkovních ploch (např. za účelem svatby). V takovém případě bude vyjednána s majitelem ubytovacího
komplexu cena, která bude zákazníkovi oznámena v předběžném rozpočtu.

KAMENNÁ TOSKÁNSKÁ USEDLOST V CHIANTI CLASSICO „PONNY – VILLA GELSOMINO“
Ceník ubytování na rok 2017 (ceny jsou uvedeny v EUR) při délce pobytu 1 týden:
Období:
„A“
22/04-27/05
30/09-23/12
„B“
08/04-22/04
27/05-01/07
26/08-30/09
23/12-06/01
„C“
01/07-26/08

Celá vila
(10 pax)

Pokoj Vinum
B&B (4 pax)

Pokoj Oleum
B&B (2 pax)

Pokoj Granarium
B&B (2 pax)

Pokoj Granum
B&B (2 pax)

1.900,00

700,00

550,00

550,00

550,00

2.500,00

900,00

700,00

700,00

700,00

3.200,00

-

-

-

-

Ceník ubytování na rok 2017 (ceny jsou uvedeny v EUR) při délce pobytu 3 dny (celá vila) a 1 den (samostatné pokoje):
Období:
„A“
22/04-27/05
30/09-23/12
„B“
08/04-22/04
27/05-01/07
26/08-30/09
23/12-06/01
„C“
01/07-26/08

Celá vila
(10 pax)

Pokoj Vinum
B&B (4 pax)

Pokoj Oleum
B&B (2 pax)

Pokoj Granarium
B&B (2 pax)

Pokoj Granum
B&B (2 pax)

950,00

120,00

90,00

90,00

90,00

1.250,00

150,00

110,00

110,00

110,00

1.600,00

-

-

-

-

Check-in: od 16:00 hod do 20:00 hod
Check-out: do 10:00 hod
Obecní daň z pobytu: k výše uvedeným cenám nutno počítat s příplatkem ve výši EUR 1,50 – 2,00 na osobu a noc v Itálii
nově zavedené obecní daně z pobytu (na děti do 12 let se daň z pobytu nevztahuje); výše daně se liší dle katastrálního území.
Cena pronájmu je včetně spotřeby plynu, vody, elektřiny, dřeva do krbu a ložního prádla.

Další služby za poplatek:
-

topení: EUR 10,00/den
klimatizace: EUR 15,00/den
půjčovna horských kol: EUR 10,00/den a kus
internet: EUR 10,00/týden
satelitní televize SKY: EUR 8,00 za přístup
výměna lůžkovin a ručníků navíc: EUR 10,00/den a osobu
výměna lůžkovin navíc: EUR 7,00/den a osobu
výměna ručníků navíc: EUR 5,00/den a osobu
použití prádelny: EUR 10,00
úklid navíc: EUR 15,00/hodina
týdenní a konečný úklid: EUR 50,00 – EUR 80,00 dle apartmánu
společenská večeře (minimální počet 10 osob): EUR 40,00/osoba bez konzumace vína
nákup potravin na první den (večeře a snídaně): EUR 20,00/osoba
v případě pronájmu celé vily není v ceně snídaně
pronájem samostatných pokojů formou Bed & Breakfast

ITÁLIE CESTOVÁNÍ – Renata Kostelníková
tel.: +39 333 64 78 242; email: info@italiecestovani.com

