REZYDENCJA LES FERMES DE ST SORLIN*** – SAINT SORLIN D’ARVES
ADRES OBIEKTU:
NUMERY TELEFONU DO RECEPCJI/AGENCJI

Rd 926, 73530 Saint-Sorlin-d'Arves
FR: + 33 (0) 4 79 59 15 73

ODBIÓR KLUCZY:

17H – 20H

W przypadku późniejszego przyjazdu należy telefonicznie powiadomić recepcję/agencję (w godzinach otwarcia) oraz uzyskać
informację o procedurze i miejscu odbioru kluczy. W kolejnym dniu należy zgłosić się do recepcji/agencji w celu uregulowania opłat
i formalności związanych z zakwaterowaniem.

OPŁATY OBLIGATORYJNE
DEPOZYT/KAUCJA ZWROTNA ZA APT
OK. 260€/(BLOKADA KWOTY NA KARCIE KREDYTOWEJ LUB GOTÓWKA)
TAXA/OPŁATA KLIMATYCZNA
OK. 0,55€/ DZIEŃ/ OS.
KARTA KLUBOWA
NIE DOTYCZY
‘CHECK-IN’ ZAKWATEROWANIE/ODBIÓR KLUCZY DO APARTAMENTU
Opłat należy dokonywać w momencie zakwaterowania i odbioru kluczy (check In) lub w przypadku późniejszego przyjazdu w następnym pobytu. Do
uregulowania depozytu/kaucji za studio/apartament powszechnie wykorzystuje się kartę kredytową (np. Mastercard, Visa, American Express, Diners).
Odpowiednia kwota zostaje zablokowana na karcie bez przeprowadzenia transakcji. Możliwe jest również opłacenie kaucji gotówką. W przypadku zastawu
kartą kredytową należność lub zdjęcie blokady na karcie zostanie zrealizowane max. w ciągu kilkunastu dni po powrocie w zależności od procedur
bankowych. Przy płatności gotówką, określona kwota zwracana jest po sprawdzeniu apartamentu w dniu wykwaterowania. Taxa/opłata klimatyczna jest
opłacana za cały pobyt z góry. Jej wysokość jest ustalana przez władzę/miejscowości bądź gminy w zależności od standardu i kategorii obiektu.

’CHECK OUT’ WYKWATEROWANIE I ZDAWANIE APARTAMENTU
Zgodnie z regulaminami rezydencji francuskich jeśli nie zostało wcześniej zamówione i wykupione końcowe sprzątanie w dniu wykwaterowania
w apartamentach powinny być wysprzątane wszystkie pomieszczenia (pokoje, sypialnie, kabiny, aneksy i wnęki, łazienka, wc), posprzątana kuchnia
(naczynia pozmywane i poukładane w szafkach, lodówka opróżniona, kuchenka wyczyszczona) ,zdjęte poszewki, poskładana pościel, pomieszczenia
odkurzone, śmieci wyrzucone, bagaże muszą znajdować się na zewnątrz apartamentu nie można nic zostawiać w apartamencie. W przypadku nie
posprzątania apartamentu lub szkód powstałych na skutek użytkowania rezydencja ma prawo do potrącenia z kaucji odpowiedniej k woty. Jeśli
w apartamencie nic nie uległo zniszczeniu oraz nie ma żadnych uchybień w zakresie sprzątania kaucja zostaje zwrócona po sprawdzeniu apartamentu w
dniu kończącym pobyt i dobę hotelową. Osobą odpowiedzialną za odbiór i sprawdzenie apartamentów jest odpowiedni pracownik rezydencji/agencji
współpracującej lub osoba przez nią wskazana. Ostateczna ocena odnośnie posprzątania studio/apartamentu lub wykrycia szkód należy wyłącznie do
niego i jest podstawa do potrącenia odpowiedniej kwoty w przypadku nieprawidłowości. W przypadkach wcześniejszego wyjazdu gości z rezydencji lub
podczas ustalenia transferu i wyjazdu z rezydencji przed godziną otwarcia recepcji lub dostępności pracowników recepcji/agenc ji współpracującej możliwe
jest wykwaterowanie gości bez sprawdzania apartamentów w ich obecności. W takich przypadkach, kiedy sprawdzanie apartamentów przez pracowników
recepcji/agencji odbywa się już po wyjeździe gości należy posprzątać apartament zgodnie i ściśle z powyższymi zaleceniami aby nie było wątpliwości
do jego stanu.

KARNET NARCIARSKI:

(możliwe opcje odbioru)
Na miejscu prosimy o kontakt
z naszym przedstawicielem.

OPCJE DARMOWEGO KARNETU
(FREE SKIPASS/FORFAIT GRATUIT)






U PRZEDSTAWICIELA ESPACE TRANS – PILOTA/REZYDENTA/OBSŁUGI
W AUTOMATYCZNYCH DYSTRYBUTORACH
W KASACH WYCIĄGU ZA OKAZANIEM VOUCHERU/DOKUMENTU
W RECEPCJI REZYDENCJI


dzieci poniżej 5-6 lat (w zależności od regionu)

seniorzy powyżej 72-75 lat (w zależności od regionu)
Odbiór karnetu w publicznych kasach wyciągów po okazaniu dowodu tożsamości lub
dokumentu uprawniającego do zniżki. W niektórych przypadkach wymagana opłata za
wydanie karnetu: ok.10€/os.

WYPOSAŻENIE I USŁUGI DOSTĘPNE W REZYDENCJI (W CENIE OFERTY LUB DODATKOWO PŁATNE)
Poszewki na pościel

Dodatkowo płatne w recepcji 8 €

Ręczniki

Dodatkowo płatne w recepcji 7 €/komplet

Dywanik łazienkowy

Dodatkowo płatne w recepcji 3€

Zestaw (poszewki na pościel + ręcznik kąpielowy)

Dodatkowo płatne recepcji 10€

TV

Dodatkowo płatne w recepcji (7€/dzień, 35€/tydzień)

WIFI

Bezpłatnie (tylko na terenie recepcji)

Pobyt zwierząt w apartamencie

Dodatkowo płatne w recepcji (5€/dzień, 25€/tydzień)

Zestaw środków czyszczących

Dodatkowo płatne w recepcji 6€

Końcowe sprzątanie apartamentu

Dodatkowo płatne w recepcji (56 – 168€ - w zależności od wielkości
apartamentu)

Parking kryty

Dodatkowo płatny w recepcji (9€/dzień, 49€tydzień)

Kryty basen, sauna

Bezpłatnie

(*) Ceny usług dodatkowych są orientacyjne i warunkowane terminem pobytu w rezydencji. Podane ceny zostały przygotowane w oparciu o informacje otrzymane przed
sezonem 2016/2017. Usługi i ich zakres i dostępność może się nieznacznie różnic od grafika/cennika podanego w recepcji rezydencji.

