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Poza
sezonem
(cena za 1

osobę)

W sezonie
(cena za 1

osobę)

 

1.01.2017-
09.07.2017

01.09.2017 -
31.12.2017

10.07.2017-
31.08.2017

Pokój (cena za
osobę)

135 PLN 165 PLN

Apartament (cena za
osobę)

cena do
uzgodnienia

cena do
uzgodnienia

Dzieci do lat 7
70 PLN (50%

zniżki)
115 PLN (30%

zniżki)

Emeryt (powyżej 3
dni)

Pokój 1 osobowy za
dopłatą

125 PLN 155 PLN

Pokój 1 osobowy
(powyżej 2 dni)

155 PLN 185 PLN

Pokój 1 osobowy
(mniej niż 2 dni)

155 PLN
nie

wynajmujemy

Pokój 2 osobowy
(mniej niż 2 dni)

155 PLN 205 PLN

 

Stałym Gościom Domu willowego Dworek Słoneczko udzielany jest rabat!

 

                     Diety i jedzenie wegetariańskie za dodatkową opłatą !

W cenie pobytu w Dworku Słoneczko znajduje się:

zakwaterowanie,

śniadanie i obiadokolacja,

nie odpłatne korzystanie z:

basen z ciepłą solanką i masażem wodnym, 

Cennik
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2 x sauna (przy pobycie minimum 7 dni),

korzystanie z sali sportowo-rehabilitacyjnej (bez ograniczeń),

internet bezprzewodowy w każdym pokoju oraz na terenie całego budynku,

bezpłatne miejsce do parkowania (teren ogrodzony monitorowany).

 

Cennik usług współpracującego masażysty prowadzącego własną działalność - mgr

Zbigniewa Przeluskiego:

Masaż kręgosłupa 30min / 50 PLN

Masaż całego ciała
1h 20min / 100

PLN

Masaż kończyn dolnych 40min / 60 PLN

Masaż i akupresura stop 30min / 50 PLN

Masaż ciepłymi kamieniami
1h 20min / 100

PLN

Masaż bańka chińska 40min / 50 PLN

Drenaż limfatyczny kończyny górnej
20-30min / 40

PLN

Drenaż limfatyczny całego ciała 2h / 180 PLN

 

Cennik usług współpracującej z Dworkiem Słoneczko bazy wakacyjnej "Pod Lasem":

Atrakcje Cena

Safari - 1.5 godziny (maksymalnie 8 osób) 120 PLN

Rower (1 dzień) 15 PLN

Lekcja jazdy konnej (30 - 60 min) 35 PLN

Jazda konna w terenie - 1.5 godziny 50 PLN

 

Zasady rezerwacji oraz pobytu w Dworku Słoneczko:

wpłata w ciągu 3 dni (30% z ogólnej kwoty pobytu),

przy przelewie wpis - dzień przyjazdu, dzień wyjazdu, dla ilu osób i ewentualne diety lub
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specjalne upusty,

w dniu przyjazdu regulujemy pozostałą kwotę za całość zarezerwowanego pobytu,

doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego,

Dom willowy nie przyjmuje zwierząt,

więcej w regulaminie Domu willowego Dworek Słoneczko.

http://smoldzino.com/regulamin-53.html

