
 

BORGO VIGNA VECCHIA 
(cena za tydzień za apartament) 

 

ROK 2016 
Apartament  
z antresolą 

2 osoby 

Apartament  
z antresolą 

2+2 osoby 

Apartament  
familiare 
2+2 osoby 

Apartament 
grande 
4 osoby 

Apartament 
Nonna 
5 osób 

03/01 - 28/05 
01/10 - 22/12 

483,00€ 598,00€ 688,00€ 793,00€ 860,00€ 

26/03 - 02/04 
28/05 - 02/07 

566,00€ 686,00€ 896,00€  936,00€  980,00€ 

02/07 - 30/07 
03/09 - 01/10 

588,00€ 693,00€ 833,00€ 973,00€ 1.008,00€ 

30/07 - 03/09 658,00€ 728,00€ 875,00€ 1.043,00€  1.113,00€ 

 

 
      WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Rezerwacja będzie potwierdzona, po otrzymaniu zaliczki w wysokości 30% od ceny za wynajem. 
Płatność pozostałej kwoty - w dniu przyjazdu. 
Wypłata na miejscu – gotówka; karta kredytowa.  
 
      Pobyty: 

Pobyt tygodniowy - od soboty do soboty w okresie letnim. 
Pobyt dowolny w pozostałym terminie – min. 3 noce. 
Zakwaterowanie z otrzymaniem kluczy następuje w godzinach od 16:00-20:00 (prosi się o powiadomienie w przypadku przyjazdu w 
innych godzinach, niż podane), wykwaterowanie ze zdaniem kluczy do godziny 10:00. 
 

Cena obejmuje: 

 zużycie prądu, gazu i wody,  

 bielizna pościelowa i łazienkowa, 
 bielizna kuchenna,  

 sprzątanie końcowe, 

 korzystanie z basenu,  

 łóżeczko dla dziecka (jedno na apartament), 

 ogrzewanie, 

 Internet wi-fi, 
 TV-sat, 

 rowery, 

 barbecue, 

 parking. 

 
      Do zapłacenia na miejscu:  

 podatek turystyczny   1,00€ od osoby/na dzień (od 14 roku) 

 kaucja     150,00 € za apartament  

Zwrot kaucji następuje w momencie wykwaterowania, po skontrolowaniu stanu apartamentu - goście obowiązani są wysprzątać kuchnię 
oraz pozostawić porządek w mieszkaniu. 
 

      Dodatkowe opłaty: 

  klimatyzacja    50,00€/tydzień - ap. bilocale; 70,00€/tydzień - ap. trilocale 

 dodatkowe łóżko    10,00€ za dzień 

 korzystanie z pralki   4,00€ pranie 

 ręcznik na basen    10,00€ każdy 

 śniadanie (na życzenie)    5,00€ od osoby 
 kolacja toskańska (na życzenie)   25,00€ od osoby dorosłej, dzieci (do 10 lat) – 15,00€  

(kolacja składa się z: przystawki (antipasto), pierwsze i drugie danie, deser, napoje) 
 

Zwierzęta: 

Zezwala się na pobyt małych zwierząt – gratis.  


