ТОВ “Санторій “БОРИСФЕН”
Пропонує путівки
На санаторно-курортне лікування 2019 рік*
Санаторно-курортна путівка з БАЗОВИМ лікуванням
У вартість входить проживання в номері обраної категорії, Швецька лінія
харчування, базове лікування (згідно прейскуранту на санаторно-курортні путівки з
БАЗОВИМ лікуванням).
Також власники санаторно-курортних путівок з БАЗОВИМ лікуванням мають
можливість БЕЗКОШТОВНО користуватися послугами: WI-FI, дитячої кімнати,
тренажерної зали, клубу, кінозали, спортивних та ігрових дитячих майданчиків,
настільного тенісу, прокатом шезлонгів на пляжі, бібліотеки, у вартість
санаторно-курортної путівки входить більшість культурно-масових заходів для
дорослих та дітей (концерти, дискотеки, “жива музика”, спортивні змагання тощо).
Власники санаторно-курортних путівок з БАЗОВИМ лікуванням можуть отримувати
відвідування басейну та інші додаткові платні побутові, розважальні та медичні
послуги/
Прайс 2019 рік*
Розміщення в номерах санаторію (Всі номери мають
холодильник, телевізор, санвузол, холодна та гаряча
вода цілодубово, також власне опалення в
прохолодні порироку)

Путівка (лікування,
харчування,
проживання) на одну
особу, на один день

1-кімнатний 1-місний з кондиціонером БЕЗ лікування

800 грн

1-кімнатний 2-місний з кондиціонером з лікуванням та
водними процедурами (не більше 2-х найменувань)

850 грн

1-кімнатний 2-місний з кондиціонером БЕЗ лікування
- до 3-х років (БЕЗ лікування)
- з 3-х років (БЕЗ лікування)

600 грн
- 100 грн
- 300 грн

1-кімнатний 2-місний з кондиціонером з лікуванням та
водними процедурами (не більше 2-х найменувань)
- до 3-х років (БЕЗ лікування)
- з 3-х років (БЕЗ лікування)

650 грн

Розміщення в номерах санаторію (Всі номери мають
холодильник, телевізор, санвузол, холодна та гаряча
вода цілодубово, також власне опалення в
прохолодні порироку)

Путівка (лікування,
харчування,
проживання) за номер,
на один день

2-кімнатний 2-місний номер “покращені” 4 - 5-й поверх (за
номер 2 особи) БЕЗ лікування

1500 грн

2-кімнатний 2-місний номер “покращені” 4 - 5-й поверх (за
номер 2 особи) з лікуванням

1600 грн

-

100 грн
300 грн

2-кімнатний 2-місний номер “покращені” 4 - 5-й поверх (за
номер 2 особи) БЕЗ лікування з видом на море

1700 грн

2-кімнатний 2-місний номер “покращені” 4 - 5-й поверх (за
номер 2 особи) з лікуванням та водними процедурами (не
більше 2-х найменувань)

1800 грн

При умові заселення більше двох осіб в 2-кімнатний
2-місний номер “покращений” доплата за кожну людину
-

до 3-х років (БЕЗ лікування)
з 3-х років (БЕЗ лікування)

-

100 грн
300 грн

Лікування для дітей згідно прейскуранта на лікування
*ціни можуть змінюватися

УВАГА!
На путівки з 01.01.2019 по 30.04.2018 та з 01.10.2019 по 31.12.2019 - діє знижка 10%

УМОВИ БРОНЮВАННЯ ТА ОПЛАТА

■

■
■
■

■
■
■
■
■

Щоб забронювати номер в санаторії «Борисфен»: зателефонуйте до відділу
бронювання +38 (068) 227 53 51, оперувати заявку на проживання по
електронній пошті, через Фейсбук або заповніть форму замовлення на сайті.
Заявки відправлені по електронній пошті, Фейсбук або формі бронювання на
сайті обробляються з 9-00 до 18-00 з понеділка по п’ятницю.
У літній період для уточнення заявки за формою бронювання на сайті
телефонуйте до відділу бронювання +38 (068) 227 53 51!
Для гарантованого бронювання номера в санаторії «Борисфен» потрібно внести
повну або часткову передоплату. Для цього підписується договір про надання
послуг з розміщення та виставляється рахунок, який потрібно оплатити
протягом 5 банківських днів.
Після часткової або повної оплати номера менеджер надішле Вам письмове
підтвердження бронювання за вказаною Вами адресою електронної пошти.
Конкретні номера і поверхи не бронюються.
Розподіл за номерами тільки в день приїзду.
При поселенні обов’язково мати документ, що засвідчує особистість, якщо
замовляли лікування то медичнукарту та загальні аналізи.
Харчування та проживання дорослого або дитини з додатковим місцем в
номері, оплачуються окремо, для уточнення звертайтесь до менеджера +38
(068) 227 53 51.

Штрафні санкції:
При відмові від повністю оплаченої путівки в терміни:
■
■
■

менше, ніж за 21 день до дати заїзду, утримується 10% вартості путівки, але не
менше вартості за 1 добу;
менше, ніж за 15 днів до дати заїзду, утримується 30% від вартості путівки, але
не менше вартості за 1 добу;
менше, ніж за 3 дні до дати заїзду, утримується 50% від вартості путівки, але не
менше ніж вартості за 1 добу.
У РАЗІ ВІДМОВИ ВІД ПУТІВКИ ЗАДАТОК ЗА 1 ДОБУ ПРОЖИВАННЯ
НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!

Якщо під час відпочинку Вам необхідно повернутись до дому з будь-яких причин
раніше, за дні які лишилися Санаторій “БОРИСФЕН” поверне Вам кошти в
повному обсязі за не використані дні!

