
                                           

                                                            ЦІНИ     НА  ПРОЖИВАННЯ         

                                                        

 
 

Категорія 
номерів 

Розміщення 01.11.15-
19.12.15 
грн/доба 

19.12.15-
29.12..15 
грн/доба 

Новорічний 

29.12.15-
03.01.16 
грн/тур 

Різдвяний 

03.01.16-
09.01.16 
грн/тур 

Меланка 

09.01.16-
15.01.16 
грн/тур 

 
15.01.16- 
15.03.16 
грн/доба 

 
Основні 

місця 

 
Додат 
місця 

Стандарт 2 1 
 

700 800 16 180 14 708 9 790 800 

Напівлюкс 2 2 
 

800 900 19 925     18 452 12 520 900 

Напівлюкс  
підвищеної 

комфортності 

2 2 
 

900 1000 23 200 20 168 15 874 1000 

Розміщення на 
додатковому  

місці 
від 5-18років 

  200 200 200 200 200 200 

Розміщення на 
додатковому  

до 5років 

  безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно безкоштовно 

 
 

На  проживання  однієї особи в номері надається  знижка 20% на проживання . 
Можлива оплата картками всіх платіжних систем або по перерахунку. 
 
При корпоративних замовленнях на період  з  01.12.15-30.11.16 встановлюється індивідуальна ціна. 
 
-  При замовленні проживання в періоди   з  01.12.15-29.12.15 та   15.01.16-15.03.16 у вартість входить проживання на основних місцях 
За додаткову оплату : 

 Трансфер;  

 розміщення на додатковому місці ( згідно прейскуранту) 

  сніданок, вартість  -  100 грн. 

 Wi-Fi  
У вартість турів входить: 
- НОВОРІЧНИЙ : 

 проживання в номерах вибраної категорії  з сніданками на основних місцях; 

 розміщення на додатковому місці дітей до 5-ох років; 

 святковий новорічний стіл (31.12.2015)для проживаючих на основних місцях та дітей до 5-ох років, розважально-концертна програма, конкурси, призи, феєрверки.         
За додаткову  оплату: 

 розміщення на додатковому місці (до 18р)-200грн/доба;  



 сніданки для проживаючих в номерах на дод. місцях  - вартість 80 грн 

 вартість святкування Нового  Року для проживаючих в номерах на дод. місцях  : від 5років  до 12років -  1000 грн  ;  від 12років  до 18 років -  1500 грн  ;            
  

- РІЗДВЯНИЙ: 

 проживання в номерах вибраної категорії з сніданками на основних місцях; 

 розміщення на додатковому місці дітей до 5-ох років; 

 Свят Вечеря  06.01.16 із збереженням всіх національних традицій для  проживаючих на основних місцях та дітей до 5-ох років 
  За додаткову  оплату: 

 розміщення на додатковому місці (до 18р) -200грн/доба; 

 сніданки  для проживаючих в номерах на дод. місцях - вартість 80  грн 

 Свят Вечеря  для проживаючих в номерах на дод. місцях:  5років  до 12років – 350 грн  ;  від 12років  до 18 років -  525 грн  ;                      
-«МЕЛАНКА»: 

 проживання в номерах вибраної категорії з сніданками на основних місцях; 

 розміщення на додатковому місці дітей до 3-ох років; 

 13.01.16-святковий новорічний стіл ( гуцульський) для  проживаючих на основних місцях та дітей до 5-ох років. 

За додаткову  оплату: 

 сніданки  для проживаючих в номерах на дод. місцях  - вартість 80 грн 

 розміщення на додатковому місці -200 грн/доба; 

 13.01.16 -святковий новорічний стіл ( гуцульський) для проживаючих в номерах на дод. місцях :  5років  до 12років -  400грн  ;  від 12років  до 18 років -  600 грн  ;            
 
Додатково для всіх бажаючих за попереднім замовлення, організовується  екскурсія 14.01.16  у м.Вашківці на театралізоване  дійство «Меланка в 
Карпатах» -250.00грн./ос.            

 Розрахункова  година у «Високий сезон» - до 12 год., поселення – з 14 год. 

         Безкоштовні послуги для проживаючих : стоянка під охороною,  надання місця для зберігання власного лижного спорядження, праска, гладильна дошка,  дитяча  

кімната. 
 
 
        Адміністрація залишає за собою право змінювати ціни в залежності від змін  фінансово-економічної ситуації в Україні. 

 


