Pagal Aleksandro Stulginskio universiteto 2018 m. kovo 23 d.
rektoriaus įsakymą Nr. 163 - PA§16
ASU poilsio namų „Pilėnai“ kambarių nuomos kainos 2018 m. gegužės 18 d. - spalio 08 d.
Laikotarpis
Kambarių numeriai
Kambariai: Nr.5; 8 ;18
(3 vietų, yra san. mazgas, šaldytuvas, virdulys,TV)
Kambariai: Nr.15; 25
(3 vietų, yra san. Mazgas, šaldytuvas, virdulys)
Kambariai: Nr.12; 14; 22; 24 (2 vietų, yra san. mazgas,
šaldytuvas, virdulys)
Kambariai: Nr.16; 26
(vienviečiai kambariai be patogumų)
Kambariai: Nr.1; 4; 6; 7; 10; 13; 17; 20; 23
(2 vietų, yra san. mazgas, virdulys)
Kambariai: Nr.2: 9; 11; 19; 21;
(3 vietų, yra san. mazgas, virdulys)
Automobilio vieta aikštelėje (parai)

Gegužės 18 d.-birželio 15 d.
Rugpjūčio 31 d. - spalio 8 d.

Birželio 15 d. – Rugpjūčio 31 d.

Kambario kaina su PVM Eur/parai

Kambario kaina su PVM Eur /parai

30,00 Eur

40,00 Eur

27,00 Eur

35,00 Eur

22,00 Eur

30,00 Eur

7,00 Eur

10,00 Eur

20,00 Eur

26,00 Eur

24,00 Eur

32,00 Eur

1,00 Eur

1,50 Eur

Asmenims nuo 18 metų nustatytas vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra dydis - 1 euras. Šį mokestį reikia sumokėti
atvykus į poilsio namus.

Kambarių užsakymo ir naudojimo tvarka:
1. Dėl kambarių nuomos poilsio namuose „Pilėnai“ Palangoje iki gegužės 10 d. kreiptis į ASU C.r. 204 kab., tel. (8 37) 752387; Kitu laiku kreiptis
mob. tel. 8 655 58570 į poilsio namų vadovą Palangoje;
2. Visi perkantieji kelialapius gali sumokėti ASU kasoje iki birželio 22 d. C.r. 235 kab. arba poilsio namuose „Pilėnai“ Palangoje;
3. Papildoma sulankstoma lova kainuoja 5,0 Eur parai;
4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir negalint vykti į poilsio namus numatytu laiku, prašome nedelsiant pranešti mob. tel. 8 655 58570 poilsio
namų vadovui Palangoje;
5. Vaikai iki 5 metų gali būti apgyvendinti nemokamai, jei naudojamasi tik paprastai kambaryje esančiomis lovomis;
6. Patalynės užvalkalų komplekto kaina 3,0 Eur . Ši kaina neįeina į kelialapio kainą (galima naudoti savo patalynės užvalkalus).

7. Išvykstant iš kambarių reikia išsikelti iki 11 val. Nauji gyventojai apgyvendinami nuo 13 iki 16 val.;
8. Poilsiautojų skaičius negali būti didesnis nei nurodyta kelialapyje;
9. Poilsiautojai laukiami be naminių gyvūnų;
10. Poilsiautojams gyvenant poilsio namuose privalu laikytis tvarkos virtuvėse, dušuose ir kambariuose, gerbti kitų poilsiautojų ramybę.

Gali būti taikomos nuolaidos atsižvelgiant į faktinį poilsio namų užimtumą:
1.
2.
3.
4.
5.

Didesnėms nei 10 asmenų grupėms gali būti suteikiama iki 20 proc. nuolaida;
Didesnėms nei 30 asmenų grupėms gali būti suteikiama iki 40 proc. nuolaida;
Gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais poilsio namuose gyvenantiems svečiams gali būti suteikiama iki 20 proc. nuolaida;
Svečiams, gyvenantiems ilgiau kaip penkias paras arba ilgiau kaip tris paras darbo dienomis, gali būti suteikiama iki 10 proc. nuolaida;
Poilsio namų vadovas savo nuožiūra gali nustatyti suteikiamos nuolaidos dydį nustatytose ribose (nuolaidos nesumuojamos);

Poilsio namų „Pilėnai“ vadovė
Birutė Vitkienė, mob.tel.: 8-655 58570

