ЦІНИ НА ПРОЖИВАННЯ В КОМПЛЕКСІ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ
«5 КАМІНІВ» з 09.08 по 30.11. 2022 р.
ПЕРІОД

09.08-28.08

29.08-02.10

03.10-30.11

КАТЕГОРІЯ НОМЕРУ
Апартаменти з терасою та спальнею, 79 кв.м.
Апартаменти «Studio» з терасою, 64 кв.м.
Апартаменти «DeLuxe», 47 кв.м.

4 людини + 3 дод.місця
2 людини + 3 дод.місця
2 людини + 1 дод.місце

2400
1900
1500

2200
1700
1300

1700
1400
1100

Апартаменти з двома спальнями, 68 кв.м.
Апартаменти класу «Luxe», 64 кв.м.

4 людини + 2 дод.місця
4 людини + 1 дод.місце

2400
2300

2200
2100

1700
1600

Діти до 12 років

350

250

250

450

350

350

ДОДАТКОВІ МІСЦЯ
Додаткове розміщення для дітей
Додаткове розміщення для дорослих

*вартість за проживання вказана в нац.валюті гривні, без урахування додаткового розміщення. *цінова політика на проживання вказана без надання послуг
з відвідування басейну як для дітей, так і для дорослих. Вартість відвідування басейну на момент здійснення бронювання складає +300 грн. з однієї особи
за кожну добу бронювання. *при бронюванні до вартості проживання автоматично буде включено суму податку, а саме «туристичний збір» згідно із прийняттям
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від
23.11.2018 року №2628 та на підставі рішення Ясінянської селищної ради від 14.07.2020 року №1391 «Про встановлення туристичного збору на 2021 рік».

ЦІНИ НА ДОДАТКОВІ РОЗВАГИ
КАТЕГОРІЯ

ДЛЯ ПРОЖИВАЮЧИХ

ДЛЯ ГОСТЕЙ

Більярд

300 грн / година

300 грн / година

Пінг-понг
Оренда дитячого автомобіля

БЕЗКОШТОВНО

100 грн / година

БЕЗКОШТОВНО
БЕЗКОШТОВНО

100 грн / година
150 грн / година

БЕЗКОШТОВНО
БЕЗКОШТОВНО

80 грн / година
500 грн / доба

БЕЗКОШТОВНО

100 грн / година

Оренда велосипеда
Батут
Оренда зони BBQ
Відвідування дитячої ігрової кімнати

*вартість за додаткові послуги комплексу вказана в національній валюті гривні.

Україна, апарт-готель «5 Камінів»
вул. Степана Бандери, 6,
смт Ясіня Закарпатської області, 90630
+38 (050) 728 28 29 / +38 (068) 222 28 29
e-mail: shale.in.ua@gmail.com
www.5kaminov.com

ВАРТІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ БАСЕЙНУ комплексу сімейного відпочинку «5 КАМІНІВ»
БАСЕЙН ДЛЯ ДІТЕЙ, БАСЕЙН ДЛЯ ДОРОСЛИХ, ВОДНА ГІРКА, ЗОНИ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ - ШЕЗЛОНГИ, ПУФИ ТА ЛЕЖАКИ З 10:00 ДО 19:00
450 грн з однієї особи за 3 години

Вартість абонементу для дорослих кожна додаткова година відвідування +150 грн. з однієї особи
Вартість абонементу для дітей

900 грн з однієї особи абонемент на весь день ( з 10:00 до 19:00)
діти віком від 0 до 3 років – безкоштовне відвідування з розрахунком 1 дитина на 1 дорослого
діти віком від 3 до 6 років – оплата в розмірі 50% від загальної вартості дорослого абонементу
діти віком від 6 років сплачують повноцінну вартість дорослого абонементу
Супроводжуюча особа також оплачує повноцінну вартість абонементу.

*оплата за дитячий абонемент діє лише при наявності документу, котрий підтверджує вік дитини. В разі відсутності документу сплачується повноцінна
вартість дорослого абонементу. *до вартості абонементу входить рушник та одноразові капці на кожну оплачену особу.

ВАРТІСТЬ ВІДВІДУВАННЯ WELLNESS & SPA CENTER комплексу сімейного відпочинку «5 КАМІНІВ»
басейн для дітей, басейн для дорослих, водна гірка, джакузі, сауна, доріжка KNEIPP,
зони для відпочинку - шезлонги, пуфи та лежаки з 19:00 до 23:00
Вартість абонементу для дорослих
Вартість абонементу для дітей

Aбонемент VIP

700 грн з однієї особи за 2 години
кожна додаткова година відвідування +250 грн. з однієї особи
діти віком від 0 до 3 років – безкоштовне відвідування з розрахунком 1 дитина на 1 дорослого
діти віком від 3 до 6 років – оплата в розмірі 50% від загальної вартості дорослого абонементу
діти віком від 6 років сплачують повноцінну вартість дорослого абонементу
Супроводжуюча особа також оплачує повноцінну вартість абонементу.
6000 грн за дві години відвідування (максимальна кількість осіб як дорослих, так і дітей до 10)
оплата за додаткову годину відвідування +2500 грн
оплата за кожну додаткову особу +600 грн за дві години відвідування

!! ВАЖЛИВО !!

Придбання абонементу для VIP Відвідування комплексу WELLNESS & SPA можливо лише при попередньому бронюванню та 100% оплаті.
VIP оренда означає закриття комплексу для громадського відвідування.
Діти можуть знаходитись на території WELLNESS & SPA CENTER лише в супроводі дорослих.Супроводжуюча особа також оплачує повноцінну
вартість абонементу.
*оплата за дитячий абонемент діє лише при наявності документу, котрий підтверджує вік дитини. В разі відсутності документу сплачується повноцінна вартість
дорослого абонементу *до вартості абонементу входить комплект білизни (простинь, банний рушник, одноразові капці та шапочка) на кожну оплачену особу
*вартість відвідування басейну та комплексу WELLNESS & SPA вказана в національній валюті гривні.

