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Cennik  noclegów  2018  r. 
Sezon niski 

01.01 – 22.06.2018; 
01.09 – 31.12.2018 

Sezon wysoki 
23.06 – 31.08.2018 

APARTAMENTY 

Dwuosobowy LUX  (kominek, aneks kuchenny 

wanna z hydromasażem, garderoba, sejf) 
290,00 zł 320,00 zł 

czteroosobowy STUDIO  (salon, kuchnia,  

2 sypialnie, łazienka) 
290,00 zł 320,00 zł 

POKOJE STUDIO (salon, 2 sypialnie, łazienka) 

czteroosobowy  220,00 zł 260,00 zł 

POKOJE KOMFORT (łazienka, tv) 

jednoosobowy 80,00 zł 90,00 zł 

dwuosobowy 150,00 zł 170,00 zł 

trzyosobowy 180,00 zł 210,00 zł 

POKOJE WIDOKOWE (łazienka, taras) 

jednoosobowy 70,00 zł 80,00 zł 

dwuosobowy 120,00 zł 140,00 zł 

trzyosobowy 150,00 zł 180,00 zł 

DOMKI (dwie sypialnie, kuchnia, łazienka taras) 

czteroosobowy 240,00 zł 

  
z zakupem obiadów  

z zakupem śniadań i obiadów  

z zakupem pełnego wyżywienia 

210,00 zł + wyżywienie 29 zł/os.   

180,00 zł + wyżywienie 48 zł/os. 

170,00 zł + wyżywienie 62 zł/os. 

 
1. Podane ceny są cenami za dobę i są cenami brutto.  
2. Sezon wysoki obowiązuje od 23.06 – 31.08.2018 r. 
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. 
4. Dziecko do 4 roku życia bezpłatnie, gdy korzysta z łóżka dorosłego (bez świadczeń). 
5. Dziecko w wieku 4 – 10 lat – rabat  na nocleg i wyżywienie. 
6. Opłata klimatyczna 2,10 zł/osoba/doba. 
7. Możliwość negocjacji ceny przy pobytach długoterminowych i grupowych. 
8. Na terenie obiektu dostępne jest bezpłatne WIFI. 
9. Zwierzęta są akceptowane, tylko w wybranych pokojach, opłata wynosi 12,00 zł/doba. 
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Cennik  gastronomiczny 
 Osoba dorosła Dziecko 

śniadanie 19,00 zł 13,00 zł 

obiad 29,00 zł 18,00 zł 

obiadokolacja 29,00 zł 18,00 zł 
kolacja 

zimna do pokoju w dniu przyjazdu 

22,00 zł 

17,00 zł 

15,00 zł 

 

Room service 20,00 zł dodatkowo do każdego zamówienia 

W PAKIECIE TANIEJ !  

C ał od zi enn e wyżywien i e  w pos tac i  ś n i adan i a ,  obi adu  i  k ol ac j i    

(od  obi ad u  w d ni u  przy j azdu ,  d o ś n i ad an ia  w d n iu  wyj azd u )  
 

Osoba dorosła 62,00 zł 

Dziecko 39,00 zł 

 

Cennik  usług dodatkowych  

 Goście Ośrodka  Goście z zewnątrz 

Sauna - max 4 osoby (1h) 50,00 zł 50,00 zł 

Kort tenisowy (1h) 
15,00 zł  

+  5 zł rakiety 
20,00 zł 

+ 5 zł rakiety 
Rower szosowy (1h) 

Cała doba  

5,00 zł 

25,00 zł 

7,00 zł 

27,00 zł 

Rower wodny (1h) 8,00 zł 10,00 zł 

Kajak  (1h) 7,00 zł 9,00 zł 

Łódź rybacka (1h) 

Cała doba  

8,00 zł 

25,00 zł 

10,00 zł 

35,00 zł 

Ognisko + drewno 

Grill duży wynajem bez węgla 

30,00 zł do 15 osób 

(powyżej 15 osób -  

wielokrotność) 

50,00 zł 
(powyżej 15 osób -  

wielokrotność) 

Usługa prania – 1 wsad 10,00 zł - 

Łóżeczko 20,00 zł – jednorazowo - 

Pies 12,00 zł/doba - 
 


