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Cennik usług obowiązuje od 01.01.2017 i  nie dotyczy pakietów tematycznych  
 

 
Dzieci w wieku od 2 - 4 lat (bez dostawki) oplata 30 zł / doba 
Dzieci do 2 lat pobyt bezpłatny (bez świadczeń, bez dostawki) 
 
Możliwość wykupienia łóżeczka za jednorazową  opłatą  50 zł 
 
W cenę noclegu w hotelu wliczone jest: 

 śniadanie wydawane w godzinach  8:00-10:00 

 Internet Wi-Fi 

 opłata klimatyczna 

 monitorowany, niestrzeżony parking 

 korzystanie ze strefy SPA obejmującej: 

- grotę solną z muzykoterapią i koloroterapią 

- tężnię solankową; 

- jacuzzi; 

- prysznic wrażeń (tropical shower) 

- saunę suchą; 

- łaźnię parową 

- wiadro bosmana 

- solarium Ergoline. 
 

RODZAJ 
POKOJU  

SEZON 
 

POZA 
SEZONEM 

TYP POKOJU/OSOBA 
DOROSŁY 

PLN/OS 

DZIECKO 
5-12 LAT 
PLN/OS 

DOROSŁY 
PLN/OS 

DZIECKO 
5-12 LAT 
PLN/OS 

1-osobowy 190 115 150 95 

2-osobowy 160 90 130 75 

2-osobowy, bez balkonu 130 90 100 75 

3-osobowy 160 90 130 75 

STUDIO 180 100 150 90 
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Gwarancją  rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku anulacji rezerwacji 
zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek rozpisujemy na ilości zarezerwowanych pokoi 
 
Za dodatkowa opłatą 20 zł/doba akceptujemy zwierzęta 
 
 
Doba hotelowa rozpoczyna  się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 11.00 następnego dnia  
 
Za skrócony pobyt nie zwracamy pieniędzy. 
 
Dopłata za pokój 1- osobowy - 30 zł/doba 
 
Obiadokolacja -30 zł/osoba  
(Chęć korzystania z obiadokolacji należy zgłosić w recepcji pensjonatu do godziny 10:00 danego dnia ) 
Obiadokolacje wydawane są w godzinach 16:00-18:00 
 
Dostawka - 75 zł/osobę 
 
Powyższe ceny zawierają podatek VAT. 

Cena w sezonie obejmuje okres : 

 01.01-29.02 

 30.06 – 30.09 

Cena poza sezonem obejmuje okres: 

 1.03-29.06 

 01.10-31.12 

Wyżej wymienione ceny nie obowiązują w okresach, gdzie sprzedawane są tylko pakiety tematyczne. Do tych 
okresów zaliczamy:  

- Boże Narodzenie, 

- Sylwester 

-Wielkanoc 

- Weekend Majowy 

- Weekend Bożego Ciała.więta,  


