
Tarifele pentru sezonul "Iarna 19-20" + VIP-intrare

"Econom" - luni, marți, miercuri, joi, duminca.

"weekend" - vineri,  sâmbăta.

Sezonul de sărbători

fără micul dejun

 28.12.19 - 05.01.20

Bukovel Residence Chalet
"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv

"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv

"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv
24 ore , grv

"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv

"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv

"Econom"                 

24 ore,  grv

"Weekend"               

24 ore, grv

Chalet tip 3* 6 401 6 738 8 182 8 613 9 741 10 254 26 544 9 741 10 254 10 426 10 975 5 620 5 863

Chalet tip 2** 9 106 9 585 11 667 12 281 14 004 14 741 38 883 14 004 14 741 14 949 15 736 7 434 7 773

Pat suplimentar 735 775 735 775 1 090 1 145 1 285 1 090 1 145 1 045 1 100 735 775

*Acestui tip aparțin cabanele: 37, 38

**Acestui tip aparțin cabanele: 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21

Serviciile care intră în pachet

Hotel

Bukovel Residence Chalet

Categoria camerei

Sezonul de început  №1 Sezonul de început №2 Sezonul de pre-sărbători Sezonul de după sărbători

28.11.19 - 12.12.19                      

20.03.20 - 28.03.20

13.12.19 - 19.12.19             

10.03.20 - 19.03.20
20.12.19 - 27.12.19

06.01.20 - 12.01.20             

23.02.20 - 09.03.20

Sezonul de catifea №1

fără micul dejun fără micul dejun fără micul dejun fără micul dejun fără micul dejun fără micul dejun

Sezonul de sfârșit

13.01.19 - 22.02.19 29.03.20 - 30.04.20

Micul dejun VIP- intrare  la ascensoare

nu da

VIP-intrarea la  ascensoare ***
numai pentru cei care au făcut o achiziție prin departamentul de rezervare 

+380 342 59 55 46 și prin site-ul bukovel24.com

 ***Aceasta este o oportunitate de a achiziționa abonamente  de schi care vă vor permite să treceți  la VIP- turnicheta în perioada de ședere (de la o zi sau mai mult), inclusiv ziua de sosire și ziua de plecare și numărul de invitați pentru care a fost 

făcută la rezervarea hotelului  sau  la ghișeele de la stațiune. Pre-cumpărarea abonamentelor în cadrul acestei promoții sau utilizarea abonamentelor promoționale achiziționate anterior în cadrul altor acțiuni nu se aplică acestei promoții. Oferta nu 

se aplică promoției "Dimineața".

începutul livrării - ziua de sosire

sfârșitul  livrării - ziua de plecare


