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 AGROTURISTICKÁ USEDLOST „PODERE MONTE AL SICCIO“
Ceník ubytování na rok 2017 (ceny jsou za týden pobytu a jsou uvedeny v EUR):

Období

Giallo
(4 pax)

Verde
(4 pax)

Blu
(4+2 pax)

Rosa
(6 pax)

Bianco
(8 pax)

Rosso
(2 pax)

07/01-13/04
29/10-22/12

611,00

713,00

765,00

611,00

1.019,00

478,00

18/04-16/06
02/09-28/10

867,00

1.020,00

1.224,00

969,00

1.734,00

714,00

14/04-17/04
17/06-01/09
23/12-06/01

1.224,00

1.428,00

1.530,00

1.326,00

2.142,00

918,00

Check-in: od 16:00 hod do 19:00 hod
Check-out: do 10:00 hod
Minimální pobyt: 7 dní (od soboty do soboty), při kratším pobytu nutno poptat dostupnost.
V ceně apartmánů jsou ložní prádlo, koupelnové ručníky, finální úklid (nezahrnuje však úklid kuchyně), případná dětská
postýlka a židlička.
Poplatek za spotřebu energií: EUR 50,00 za apartmán obsazený dvěma osobami; EUR 100,00 u vyšší obsazenosti.
Kauce: EUR 200,00.

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.

Další služby za příplatek:
Přistýlka: EUR 50,00/týden
Malé domácí zvíře: EUR 50,00/týden
Pronájem plážových ručníků: EUR 5,00/kus týdně
Úklid extra: EUR 12,00/hodina práce
Ložní prádlo extra: EUR 5,00/8,00 za lůžko
Koupelnové ručníky extra: EUR 5,00 na osobu
Služby faxu: EUR 1,00/list A4
Krbové dříví: EUR 8,00
Pronájem jízdních kol: EUR 8,00/kus a den
Použití pračky/sušičky: EUR 6,00 za 1 náplň
Wifi zóna v zahradě a u bazénu: EUR 10,00
Koš se snídaní: EUR 8,00 na osobu a den
Potravinový koš pro přípravu rychlé večeře: EUR 22,00 za dvě osoby; EUR 10,00 na osobu od 4 osob
Teplá večeře do apartmánu: od EUR 25,00 na osobu
Studená večeře v apartmánu v den příjezdu: EUR 18,00/2 pax; EUR 35,00/4 pax; EUR 50,00/6 pax; EUR 65,00/8 pax

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

