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Cennik

Cennik letni, ważny od 16.03. do 14.11.

apartament 50 zł

pozostałe pokoje 40 zł

Cennik zimowy, ważny od 15.11. do 15.03.

apartament 55 zł

pozostałe pokoje 45 zł

Sylwester, Boże Narodzenie i długie weekendy

apartament 60 zł

pozostałe pokoje 55 zł

Obejmuje następujące okresy kalendarzowe: 29.12.-03.01., 22.12.-27.12., długi weekend majowy oraz inne wyznaczone terminy. Szczegółowych

informacji udzielamy pod numerami telefonów podanymi w kontakcie.

Cennik noclegów dla dzieci

dzieci do lat 3 na wspólnym łóżku bez
wyżywienia gratis

dzieci od 4 do 10 lat 25%

dzieci powyżej 10 lat 100%

Cennik wyżywienia

śniadanie 20 zł

obiadokolacja 20 zł

Cennik usług dodatkowych

sauna (max dwie osoby) 30 zł

UWAGA! Podane ceny dotyczą co najmniej 3 noclegów. W przypadku krótszych pobytów doliczane jest 10% ceny.

Każdy nocleg zawiera:

zakwaterowanie jednej osoby na okres doby noclegowej (regulamin);
parking;
bezprzewodowe łącze internetowe.

W ramach wyżywienia proponujemy obiady domowe, kuchnia regionalna. Specjalność szefowej to pierogi ruskie, z
mięsem lub kapustą.

Jeden z apartamentów posiada wygodny aneks kuchenny, w którym mogą Państwo przygotować sobie posiłki we
własnym zakresie.

Do cen należny doliczyć opłatę uzdrowiskową.

Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach zdrowotnych,
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wynosi odpowiednio w miejscowościach:
1. Muszyna, Żegiestów, Złockie - 2,80 zł
2. Andrzejówka, Milik, Szczawnik, Jastrzębik - 2,20 zł
3. z tym, że od dzieci do lat 3, pobiera się stawkę - 1,00 zł

Na życzenie wystawiamy faktury za pobyt w naszym obiekcie.

http://www.willaeliza.pl/cennik#
http://www.willaeliza.pl/regulamin
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Zaliczki i należności z góry można wpłacać na numer konta podany w kontakcie.

Na terenie Willi zapewniamy gościom darmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu. Wszelkie pytania i problemy
techniczne prosimy zgłaszać obsłudze obiektu.

UWAGA! Istnieje możliwość zamówienia taxi z dworca do naszego obiektu.

 

http://www.willaeliza.pl/kontakt

