
Тарифи на сезон «Зима 19-20» + Програма лояльності

"Економ" - понеділок, вівторок, середа, четвер, неділя.

"Вік-енд" - п'ятниця, субота.

Святковий сезон

без сніданків

 28.12.19 - 05.01.20

Bukovel Residence Chalet
"Економ" 

доба, грн.

"Вік-енд" 

доба, грн.

"Економ" 

доба, грн.

"Вік-енд"  

доба, грн.

"Економ" 

доба, грн.

"Вік-енд"   

доба, грн.
доба, грн.

"Економ" 

доба, грн.

"Вік-енд" 

доба, грн.

"Економ" 

доба, грн.

"Вік-енд" 

доба, грн.

Шале тип 3* 6 401 6 738 8 182 8 613 9 741 10 254 26 544 9 741 10 254 10 426 10 975

Шале Тип 2** 9 106 9 585 11 667 12 281 14 004 14 741 38 883 14 004 14 741 14 949 15 736

Додаткове ліжко 735 775 735 775 1 090 1 145 1 285 1 090 1 145 1 045 1 100

*До даного типу належать шале: 37, 38

**До даного типу належать шале: 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21

Послуги, які входять у пакет 

Готель

Bukovel Residence Chalet

Високий сезон

без сніданків
Категорія номера

Низький сезон №1 Низький сезон №2 Передсвятковий сезон Післясвятковий сезон

без сніданків

20.12.19 - 27.12.19
06.01.20 - 12.01.20             

23.02.20 - 09.03.20
13.01.19  -22.02.19

без сніданків без сніданків без сніданків

ні так

Сніданки Програма лояльності

28.11.19 - 12.12.19           

20.03.20 - 22.03.20

13.12.19 - 19.12.19             

10.03.20 - 19.03.20

***Мається на увазі нагода  придбати абонементи на катання, які нададуть змогу проходити через VIP-турнікети в межах періоду проживання (від 1 дня й більше), включно з днем заїзду та днем виїзду, та на ту кількість 

гостей, на яку було здійснено бронювання готелю, виключно в касах курорту. Попередня купівля абонементів згідно даної акції чи використання раніше придбаних акційних абонементів згідно інших акцій на цю акцію не 

розповсюджується. Пропозиція не розповсюджується на акцію «Ранкова».

тільки для тих, хто здійснив покупку через відділ бронювання +380 

342 59 55 46 та через сайт bukovel24.com

початок надання - день заїзду 

кінець надання - день виїзду 
Програма лояльності***


