
Cennik na 2017 rok 

TERMIN 
POBYTU 

POKOJE 
Parterowe domki o 

zabudowie szeregowej 
(standard turystyczny) 

Pokoje 2-4 osobowe z 
łazienkami i TV (paw. 

od C do F) 

Parterowe domki o 
zabudowie szeregowej 

(standard turystyczny PLUS) 
Pokoje 2-4 osobowe z 

łazienkami i TV (paw. A i B) 

Pawilon główny – parter i I 
piętro 

POKOJE oraz STUDIA 
2-pokojowe (4-8 os.) z 

balkonami lub tarasem, 
łazienkami, lodówkami i TV 

Pobyt bez 
wyżywienia 

Pobyt ze 
śniadaniem i 

obiadokolacją 
Pobyt bez 

wyżywienia 

Pobyt ze 
śniadaniem i 

obiadokolacją 
Pobyt bez 

wyżywienia 

Pobyt ze 
śniadaniem i 

obiadokolacją 
29.04.- 10.06. 
Osoba 
dorosła 

55,- 
(385,-tydz) 

75,- 
(525,-tydz) 

60,- 
(420,-tydz) 

80,- 
(560,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

45,- 
(315,-tydz) 

55,- 
(385,-tydz) 

45,- 
(315,-tydz) 

55,- 
(385,-tydz) 

55,- 
(385,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

10.06.-24.06. 
Osoba 
dorosła 

60,- 
(420,-tydz) 

80,- 
(560,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

85,- 
(595,-tydz) 

85,- 
(595,-tydz) 

95,- 
(665,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

50,- 
(350,-tydz) 

60,- 
(420,-tydz) 

50,- 
(350,-tydz) 

60,- 
(420,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

75,- 
(525,-tydz) 

24.06.-01.07. 
Osoba 
dorosła 

70,- 
(490,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

95,- 
(665,-tydz) 

100,- 
(700,-tydz) 

110,- 
(770,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

60,- 
(420,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

60,- 
(420,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

85,- 
(595,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

01.07.-12.08. 
Osoba 
dorosła 

80,- 
(560,-tydz) 

105,- 
(735,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

120,- 
(840,-tydz) 

130,- 
(910,-tydz) 

150,- 
(1050,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

70,- 
(490,-tydz) 

80,- 
(560,-tydz) 

80,- 
(560,-tydz) 

100,- 
(700,-tydz) 

105,- 
(735,-tydz) 

110,- 
(770,-tydz) 

12.08.-26.08. 
Osoba 
dorosła 

70,- 
(490,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

95,- 
(665,-tydz) 

100,- 
(700,-tydz) 

120,- 
(840,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

60,- 
(420,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

60,- 
(420,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

85,- 
(595,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

26.08.-16.09. 
Osoba 
dorosła 

65,- 
(455,-tydz) 

85,- 
(595,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

80,- 
(560,-tydz) 

90,- 
(630,-tydz) 

Dziecko 
do lat 10 

55,- 
(385,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

55,- 
(385,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

65,- 
(455,-tydz) 

70,- 
(490,-tydz) 

UWAGI: 

 śniadania w okresie wakacji podawane są w formie bogatego bufetu szwedzkiego, 
obiadokolacje z deserem serwowane do stolika + bufet surówkowy 

 posiłki standardowo wydajemy 8:15-10:00 śniadania, 15:00-17:00 obiadokolacje. 
Gościom z dziećmi, korzystającym z Pakietów Rodzinnych zupy wydawane są od 
godziny 13:00 

 w ramach pobytu nasi Goście mogą korzystać z infrastruktury ośrodka (dostęp do 
internetu Wi-Fi, place zabaw, boisko do siatkówki, kometki, sala zabaw dla dzieci, 
tenis stołowy, kawiarnia) 



 w okresie wakacyjnym wszystkie dzieci zapraszamy na zajęcia animacyjne (6 dni w 
tygodniu) – Klauni Kulki, warsztaty plastyczne, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, 
seanse bajkowe 

 podane ceny zawierają 8% podatek VAT. Na życzenie wystawiamy faktury 
 w okresie 01.07.-19.08. dopłata za pokój dla dwóch osób wynosi 40 złotych za dobę 
 w okresie letnich ferii szkolnych (wakacji) turnusy trwają od soboty do soboty 
 początek doby hotelowej od godz. 16.00 w dniu przyjazdu, do godz. 10.00 w dniu 

wyjazdu 
 przy posiłkach w formie szwedzkiego stołu obowiązuje bezwzględny zakaz 

wynoszenia jedzenia na zewnątrz (istnieje możliwość dokupienia kanapek w cenie 
3 zł szt.) 

 całodzienne wyżywienie – 45 zł/osoba dorosła; 35 zł/dziecko do lat 10 
 dodatkowe pakiety kolacyjne – 15 zł/porcja 
 podane ceny nie obejmują opłaty klimatycznej 
 dzieci do lat 3 (nie ukończone 3 lata w dniu wjazdu) bez świadczeń gratis (jedno 

dziecko w pokoju) – przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji 
ośrodka wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia 

 przyjmujemy małe zwierzaki (wyłącznie w domkach szeregowych) – opłata 20 
zł/doba 

 w sezonie wakacyjnym minimalna opłata za pokój z łazienką to dwukrotność 
stawki za osobę dorosłą 

 parking na terenie ośrodka płatny 10 zł/doba 
 dbając o Państwa wygodę mamy również do dyspozycji ogólnodostępny aneks 

kuchenny (płyta indukcyjna – należy mieć własne naczynia, mikrofalówka, lodówka), 
pralnię, wypożyczalnię sprzętu sportowego 

 do dyspozycji naszych Gości również krzesełka do karmienia w jadalni, wanienki dla 
dzieci, nocniki, nakładki na WC 

 sprzątanie pokoju w trakcie pobytu – 30 złotych/pokój 
 wymiana pościeli w trakcie pobytu – 25 złotych/komplet 
 możecie Państwo również za dodatkową opłatą wypożyczyć u nas: 

Lodówkę do pokoju – 60 zł/tydzień, 12 zł/doba 
Łóżeczko turystyczne z pościelą – 60 zł/tydzień, 20zł/doba 
Termowentylator – 15 zł/doba 
Ręcznik do łazienki – 15 zł/tydz. (kaucja 30 zł) 
Rower – 10 zł/do 1,5 godziny, 30 zł/dzień (mamy foteliki dziecięce) 
Parasol plażowy – 10 zł/tydz. (kaucja 30 zł) 
Leżak – 25 zł/tydz. (kaucja 60 zł) 
Kijki do Nordic Walking – 5 zł/godzina 
Żelazko i deskę do prasowania – 5 zł/godzina 
Wanienkę – 5 zł/dzień, 15 zł/tydzień 
Korzystanie z pralni – 15 zł/do jednej godziny 
Paletki i piłeczki do ping-ponga – 2 zł/godzina (kaucja 10 zł) 
Piłki, rakietki – bezpłatnie (przy wypożyczeniu kaucja) 

Informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów 
kodeksu Prawa Cywilnego. 
W zależności od rodzaju, terminu i długości pobytu obowiązują ceny umowne. 

CENY I ŚWIADCZENIA DLA GRUP USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE 


