Додаток №1

до Правил проживання
у АПАРТ-ГОТЕЛІ «МарМарос»

ПЕРЕЛІК ТА ЦІНИ ОСНОВНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
1. Основні готельні послуги включають*:
1.1. Розміщення та проживання у номері відповідного типу;
1.2. Сніданок (з 07:30 год. до 10.30 год. у зимовий період);
1.3. Вечеря (з 18:00 год. до 21:00 год. у зимовий період);
1.4. Зарядка до електромобіля на території готелю;
1.5. Послуги паркінгу;
1.6. Послуги дитячої кімнати (в ресторані);
1.7. Кімната для зберігання гірськолижного спорядження (тільки для гостей готелю);
1.8. Вільний доступ до інтернету в будь-якій точці готелю;
1.9. SPA-центр;
1.10. Соляна кімната;
1.11. Конференц-зал (вміщає 25-30 осіб).

Зимовий сезон

Літній сезон

№ п/п

Тип номера

Сезон 1
(28.11.202029.12.2020)

Сезон 2
(30.12.202009.01.2021)

Сезон 3
(10.01.202009.03.2021)

Сезон 4
(10.03.20201.04.2021)

2.1.

Стандарт двомісний, DBL

3 400,00 грн.

5 800,00 грн.

3 800,00 грн.

2 900,00 грн.

2.2.

Стандарт тримісний, TRPL

4 300,00 грн.

6 500,00 грн.

4 700,00 грн.

2 990,00 грн.

2.3.

Чотиримісний, DLX

4 950,00 грн.

7 700,00 грн.

5 520,00 грн.

3 550,00 грн.

2.4.

Апартаменти
(39 м. кв.)

5 500,00 грн.

8 300,00 грн.

6 000,00 грн.

3 900,00 грн.

2.5.

Апартаменти з однією
спальнею
(48 м. кв.)

5 900,00 грн.

9 150,00 грн.

6 380, 00 грн.

4 480,00 грн.

2.6.

Апартаменти студія
(98 м. кв.)

6 800,00 грн.

9 500,00 грн.

6 800,00 грн.

5 000,00 грн.

* - Основні готельні послуги включаються до ціни номера (місця).
2. Ціни на основні готельні послуги**:
** - Ціни на основні готельні послуги визначені у національній валюті України з розрахунку за номер за одну добу проживання і не залежить від
кількості розміщених у номері споживачів. Однак така кількість споживачів, можливих до розміщення у відповідному номері, не може перевищувати максимальної
кількості, визначеної для відповідних типів номерів у пункті 3 цього Додатку.
При розміщенні дітей віком до 5 років з батьками в одному номері без надання додаткового спального місця додаткова плата за проживання дітей не
стягується. Дітям до 3 (трьох) років можливе надання дитячого манежу.
У ціну основних готельних послуг туристичний збір не включено. Туристичний збір справляється готелем як податковим агентом додатково у випадках
на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством.

У випадку раннього заїзду (з 00.00 год до 14.00 год) або пізнього виїзду (з 12.00 год до 24.00 год) із споживача стягується додатково 50% вартості
проживання в номері за одну добу такого проживання згідно діючим тарифом (за наявності вільного номера).
3. Опис номерів:
№п/п

Тип номера

3.1.

Стандарт двомісний,
DBL

3.2.

Стандарт тримісний,
TRPL
звичайний
(з міжкімнатними
перегородками)
або студіо
Чотиримісний, DLX

3.3.

3.4.

Апартаменти
(39 м. кв.)

3.5.

Апартаменти з однією
спальнею
(48 м. кв.)

3.6.

Апартаменти студія
(мансардний)
(98 м. кв.)

Короткий опис типу номера

Максимальна кількість
споживачів, можливих до
розміщення у номері, яка
включається до ціни номера
Двоспальне ліжко, шафа-купе, сейф, міні-бар, LCD-телевізор, фен, електро чайник,
2 особи
телефон, душова кабіна, доглядова косметика, WI-FI, балкон.
Двоспальне ліжко, диван на 1-2 особи, шафа-купе, сейф, міні-бар, один або два
LCD-телевізори, фен, електро чайник, телефон, душова кабіна, доглядова
косметика, WI-FI, балкон.

3 особи

Двоспальне ліжко, диван на 1-2 особи, шафа-купе, сейф, міні-бар, два LCDтелевізори, фен, електро чайник, телефон, душова кабіна, доглядова косметика, WIFI, балкон.
Номер квартирного типу: коридор, кімната, кухня (із всім необхідним посудом для
приготування їжі). Двоспальне ліжко, диван на 1-2 особи, шафа-купе, сейф, два
LCD-телевізори, фен, електро чайник, телефон, душова кабіна, доглядова косметика,
WI-FI, посуд, мікрохвильова піч, холодильник, електроплита, балкон.
Номер квартирного типу: коридор, дві кімнати, кухня (із всім необхідним посудом
для приготування їжі). Двоспальне ліжко, два дивани на 1-4 особи, шафа-купе, сейф,
три LCD-телевізори, фен, електро чайник, телефон, душова кабіна, доглядова
косметика, WI-FI, мікрохвильова піч, холодильник, електроплита, балкон.
Номер квартирного типу: коридор, кімната, кухня (із всім необхідним посудом для
приготування їжі). Двоспальне ліжко, три дивани на 1-6 особи, гардеробна кімната,
сейф, два LCD-телевізори, фен, електро чайник, телефон, душова кабіна, доглядова
косметика, WI-FI, мікрохвильова піч, холодильник, електроплита.

4 особи
3-4 особи

5-6 осіб

8 осіб

4. Розміри передплати (авансу) при бронюванні та Мінімальні періоди бронювання***:
Зимовий сезон
№ п/п

Тип номера

4.1.

Стандарт
двомісний, DBL

4.2.

Стандарт
тримісний, TRPL

4.3.

Чотиримісний, DLX

4.4.

Апартаменти
(39 м. кв.)

Сезон 1
(28.11.202029.12.2020)
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні

Сезон 2
(30.12.202009.01.2021)

50% /4 доби

50% /4 доби

50% /4 доби

50% /4 доби

Літній сезон

Сезон 3
(10.01.202009.03.2021)

Сезон 4
(10.03.20201.04.2021)

20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні

20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні
20% /2 доби у
вихідні дні, 1
доба у інші дні

Апартаменти з
20% /2 доби у
20% /2 доби у
20% /2 доби у
однією спальнею
вихідні дні, 1
50% /4 доби
вихідні дні, 1
вихідні дні, 1
(48 м. кв.)
доба у інші дні
доба у інші дні
доба у інші дні
Апартаменти студія
20% /2 доби у
20% /2 доби у
20% /2 доби у
4.6.
(мансардний)
вихідні дні, 1
50% /4 доби
вихідні дні, 1
вихідні дні, 1
(98 м. кв.)
доба у інші дні
доба у інші дні
доба у інші дні
*** - Розмір передплати (авансу) при бронюванні – це мінімально допустимий до оплати замовником/споживачем розмір передплати (авансу) при бронюванні,
який визначається у відсотках від загальної вартості заброньованих готельних послуг / Мінімальний період бронювання – це тривалість, на яку можна здійснити
замовлення (бронювання) основних готельних послуг, яка обчислюються у добах, менше кількості яких бронювання готелем не підтверджується.
4.5.

5. Система знижок:
№п/п

Споживачі, яким
надається знижка

5.1.

Постійним клієнтам готелю
(споживачам готелю, які не
менше десяти разів
користувалися готельними
послугами та проживали у
готелі та отримали Картку
постійного гостя)

5.2.

Всім споживачам

Сукупність умов, яка надає право на знижку

1) постійний клієнт замовляє користування основними готельними послугами;
2) постійний клієнт замовляє користування основними готельними послугами
самостійно безпосередньо у готелю на рецепції готелю або на веб-сайті готелю або зі
свого телефону (тобто, без посередництва туристичних операторів, туристичних
агентів, інших третіх осіб та без використання електронних сервісів з бронювання, що
належать третім особам);
3) знижку може використати виключно постійний клієнт особисто та тільки на один із
номерів (без права передачі іншим особам).
1) споживач здійснив бронювання основних готельних послуг від 7 ночей;
2) заброньоване користування основними готельними послугами;
3) споживач здійснив бронювання самостійно безпосередньо у готелю на рецепції
готелю або на веб-сайті готелю або зі свого телефону (тобто, без посередництва
туристичних операторів, туристичних агентів, інших третіх осіб та без використання
електронних сервісів з бронювання, що належать третім особам).

Розмір знижки (у
відсотках від ціни
основних готельних
послуг)
5%

10%

