ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ в ТзОВ "ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС" КАРПАТИ"
1. Оформлення поселення в Готель здійснюється після пред'явлення Гостем громадянського паспорта та
внесення 100% оплати за весь період перебування.
2. Час заїзду - 14.00, час виїзду (розрахункова година) – 12.00 за місцевим часом.
3. У разі заїзду в Готель пізніше заявленої дати, сума невикористаного Гостем обслуговування не
компенсується.
4. При поселенні в Готель на термін менше однієї доби оплата здійснюється за повну добу, погодинна
оплата не передбачена.
5. Оплата за перебування в Готелі проводиться згідно з діючими тарифами на час перебування, за весь
заявлений термін. При частковій оплаті, термін проживання скорочується відповідно кількості оплачених днів.
6. У вартість перебування входять послуги з проживання, 3-разове харчування (шведський стіл),
консультація лікарів і лікувально-діагностичні процедури, відвідування басейну та тренажерного залу за
встановленим графіком. Для гостей, які проживають в номерах категорій «Одномісний» та «Двомісний»
відвідування басейну та тренажерного залу 09:00 – 18:00; для гостей, які проживають в номерах категорій
«Пів-люкс», «Люкс», «Апартаменти» – 09:00 – 22:00.
7. Оплата додаткових послуг проводиться в повному обсязі згідно з прейскурантом.
8. Перебування дітей віком до 4-х років з батьками додатково не оплачується. Перебування дітей віком 4 10 років оплачується в такому порядку: проживання - у повному обсязі, харчування - 50% повної вартості,
лікування - за запитом, в повному обсязі. Перебування дітей віком 10 - 16 років оплачується в такому порядку:
проживання та харчування - в повному обсязі, лікування - за запитом, в повному обсязі.
9. Харчування здійснюється в такому режимі: сніданок 08:00 – 10:00; обід 13:00 –15:00; вечеря 08:00 – 20:00.
10. Ранній заїзд з 06.00 до 14.00 і пізній виїзд до 19.00 оплачуються додатково, в розмірі 50% від вартості
перебування. При виїзді після 19.00, оплата здійснюється за повну добу.
11. Виключно за попередньою домовленістю та за наявності вільних місць, Гість може продовжити своє
перебування в Готелі.
12. Про зміни узгодженої дати і часу виїзду необхідно повідомляти на ресепшн не пізніше 3-денного
планового виїзду. У разі відсутності такої інформації, перебування оплачується в повному обсязі.
13. Повернення грошових коштів, у разі дострокового виїзду більш ніж за 2 (двоє) діб здійснюється за
вирахуванням вартості 2 (двох) діб перебування. Не повертаються кошти у разі дострокового виїзду за 1– 2
доби, а також виїзду у вихідні та святкові дні.
14. При виїзді раніше заброньованого терміну, необхідно попередити ресепшн за 24 години для підготовки
необхідних документів.
15. В інтересах власної безпеки рекомендуємо не запрошувати в номер малознайомих людей. Ваші гості, що
не проживають в Готелі, після 23.00 зобов'язані зареєструвати і оплатити своє перебування або залишити
Готель.
16. Прохання дбайливо ставитися до майна Готелю. З метою гарантії забезпечення оплати за користування
міні-баром і запобігання втрати, псування товарно-матеріальних цінностей в номері, гостю необхідно надати
грошові кошти у формі застави, у розмірі визначеному адміністрацією Готелю. При остаточному розрахунку в
день виїзду, невикористані кошти повертаються.
17. Цінні речі рекомендуємо зберігати в сейфі, який знаходиться у Вашому номері.
18. Прохання з повагою ставитися до інших Гостям, не допускати шуму в номерах після 23:00.
19. Забороняється куріння в номерах Готелю і на балконах, будь ласка, ставтеся з повагою до своїх сусідів.
20. Необхідно дотримуватися правил протипожежної безпеки, санітарної гігієни. Заборонено зберігати в
номерах легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини.
21. Залишаючи номер, будь ласка, закрийте крани, вікна, вимкніть світло і телевізор.
22. Утримання тварин у Готелі суворо забороняється.
23. У день від'їзду, прохання звернутися на ресепшн по телефону 62-133, для організації Вашого виїзду.

Дотримання Правил перебування,
лікування та приємного відпочинку.

порад лікарів,

З повагою, адміністрація ГКК «Карпати»

буде запорукою Вашого відмінного самопочуття, ефективного

