TURNUSY REHABILITACYJNE 14 – DNIOWE 2021 R

POKOJE W HOTELU
01.01.2021 – 15.01.2021
15.01.2021 – 29.01.2021
29.01.2021 – 12.02.2021
12.02.2021 – 26.02.2021
26.02.2021 – 12.03.2021
12.03.2021 – 26.03.2021
26.03.2021 - 09.04.2021
TURNUS ŚWIĄTECZNY
09.04.2021 – 23.04.2021
23.04.2021 - 07.05.2021
07.05.2021 – 21.05.2021
21.05.2021 – 04.06.2021
04.06.2021 – 18.06.2021
18.06.2021 - 02.07.2021
02.07.2021 – 16.07.2021
16.07.2021 – 30.07.2021
30.07.2021 – 13.08.2021
13.08.2021 – 27.08.2021
27.08.2021 – 10.09.2021
10.09.2021 – 24.09.2021
24.09.2021 – 08.10.2021
08.10.2021– 22.10.2021
22.10.2021 – 05.11.2021
05.11.2021 – 19.11.2021
19.11.2021 – 03 .12.2021
03.12.2021 – 17.12.2021
19.12.2021– 02.01.2022
TURNUS ŚWIĄTECZNY
Z BALEM

KOSZT TURNUSU
Z VAT
1440,00 zł
1540,00 zł
1540,00 zł
1540,00 zł
1640,00 zł
1640,00 zł
1950,00 zł

\\\\

1840,00 zł
1840,00 zł
1840,00 zł
1940,00 zł
2040,00 zł
2190,00 zł
2390,00 zł
2390,00 zł
2390,00 zł
2390,00 zł
2290,00 zł
2090,00 zł
1990,00 zł
1790,00 zł
1690,00 zł
1590,00 zł
1590,00 zł
1540,00 zł
2150,00 zł

Warunki rezerwacji :
1. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony klienta jest terminowa wpłata zadatku. Klient zobowiązany
jest w terminie 14 dni od daty rezerwacji wpłacić zadatek w uzgodnionej wysokości na podany
rachunek bankowy : 42 2030 0045 1110 0000 0094 2000 , ZHUG ‘’LEMAX ’’ , ul. Kościuszki 1 , 82-103
Stegna. Wpłaty z zagranicy IBAN SWIFT PPABPLPK PL + nr rachunku jw.
2.Nieopłacenie zadatku w wyznaczonym terminie spowoduje automatycznie usunięcie rezerwacji.
3.Pozostałą cześć ceny za pobyt należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu przelewem za
potwierdzeniem , gotówką lub kartą płatniczą w recepcji.
4.W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.*
5.Jeżeli z przyczyn niezależnych od ośrodka klient zrezygnuje z dalszego pobytu w ośrodku w terminie
wcześniejszym niż uprzednio zarezerwowany , pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
6.Dokonanie wpłaty zadatku przez klienta jest równoznaczne z faktem zapoznania się z regulaminem
obiektu, warunkami przyjmowania rezerwacji oraz pełną akceptację warunków.
7.Podana cena w rezerwacji nie obejmuje obowiązkowej opłaty klimatycznej płatnej w Sanatorium
lub Urzędzie Gminy w Stegnie.
*W sytuacjach losowych zadatek może zostać wykorzystany w innym terminie w miarę dostępności
miejsc w obiekcie.

