
                                                              ПРЕЙСКУРАНТ 

на розміщення в пансіонаті «СОВІНЬЙОН» 

  с.Лиманка, Овідіопольський район, ж.м.  Совіньйон, пров.Південносанаторний, 2 

 в період з 01 cічня  2021  по 31 грудня 2021р. 

 

01.01.2021 - 30.04.21           

 

 

                                        01.05.21 - 30.05.21 

 

 

                                                              31.05.21-30.06.21  

 

   

                                                     

                                       

 

                                          

      Категорія  номеру                         Вартість 

 

Стандарт (двомісний) 855 

Люкс (двомісний) 1550 

Люкс «Сімейний» ( тримісний) 1600 

Люкс «Бізнес» (двомісний) 1600 

Бунгало (чотиримісний) 2000 

Еко-котедж (чотиримісний) - 

Додаткове місце для дорослих  та дітей  від 

6 років  

300 

 

      Категорія  номеру                         Вартість 

 

Стандарт (двомісний) 855 

Люкс (двомісний) 1550 

Люкс «Сімейний» ( тримісний) 1600 

Люкс «Бізнес» (двомісний) 1600 

Бунгало (чотиримісний) 2000 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      2000 

Додаткове місце для дорослих  та дітей  від 

6  років 

300 

 

Стандарт (двомісний)* 2000 

Люкс (двомісний)* 2800 

Люкс «Сімейний» ( тримісний)* 3100 

Люкс «Бізнес» (двомісний)* 3100 

Бунгало (чотиримісний) 3200 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      3200 

Додаткове місце для дорослих  та дітей  від 

6 років* 

630 

 



                                            01.07.21-31.08.21  

 

 

                                            01.09.21-12.09.21 

 

 

                                           13.09.21-30.09.21 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           01.10.2021-31.12.2021 

Люкс «Сімейний» ( тримісний) 1850 

Бунгало (чотиримісний) 2300 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      2300 

Додаткове місце для дорослих  та дітей  від 

6 років 

300 

 

      Категорія  номеру                         Вартість 

 

Стандарт (двомісний)* 2200 

Люкс (двомісний)* 3100 

Люкс «Сімейний» ( тримісний)* 3450 

Люкс «Бізнес» (двомісний)* 3450 

Бунгало (чотиримісний) 3700 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      3700 

Додаткове місце для дорослих    

та дітей  від  років* 

630 

 

      Категорія  номеру                         Вартість 

 

Стандарт (двомісний) 1500 

Люкс (двомісний) 2200 

Люкс «Сімейний» ( тримісний) 2500 

Люкс «Бізнес» (двомісний) 2500 

Бунгало (чотиримісний) 2500 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      2500 

Додаткове місце для дорослих  та дітей  від 

6 років* 

630 

 

      Категорія  номеру                         Вартість 

 

Стандарт (двомісний) 1000 

Люкс (двомісний) 1750 

Люкс «Бізнес» (двомісний) 1850 

      Категорія  номеру                         Вартість 

 



 

 

Ціни вказані за проживання в номері одну добу в гривнях без урахування ПДВ. 

 

*В період з 31 травня по 12 вересня 2021р. в вартість  номера в категоріях «Стандарт», 

«Люкс»,Люкс «Бизнес»,Люкс «Сімейний» та в вартість додаткового місця включено сніданок 

«шведський стіл». 

Додатково сплачується туристичний збір у розмірі 30 грн. /людину/добу для граждан України та 72 

грн./людину/добу для граждан іноземних країн.при заїзді. 

 

У вартість номера входить: користування пляжем, відкритими басейнами з гіркою, шезлонгами, 

парасольками, дитячий аніматор (в літній період), WI-FI, парковка під охороною. 

 

Час заїзду - 14:00. Час виїзду -12:00. 

Ранній заїзд (06:00-14:00) і пізній виїзд (12:00-18:00) сплачуються в розмірі 50% від добового 

тарифу за проживання. 

 

У разі проживання менше доби, оплата здійснюється за повну добу. 

 

Харчування по меню дня та меню ресторану здійснюється за додаткову оплату в ресторані 

«Перлина Совіньйона». 

 

 

Стандарт (двомісний)* 1000 

Люкс (двомісний)* 1750 

Люкс «Сімейний» ( тримісний)* 1850 

Люкс «Бізнес» (двомісний)* 1850 

Бунгало (чотиримісний) 2300 

Еко-котедж (чотиримісний)                                      ---- 

Додаткове місце для дорослих    

та дітей  від  років 

300 

 


