
Cennik sezon wysoki 2017 
(14.04-17.04 Wielkanoc, 29.04.-07.05. Weekend Majowy, 15-18.06. Boże Ciało, 23.06-20.08. Wakacje)* 

W trakcie FESTIWALU JOY RIDE obowiązuje cennik zimowy wysoki. 

Pokój Pobyt ze śniadaniem i obiadokolacją Pobyt ze śniadaniem 

1 osobowy 120 zł/pok 100 zł/pok 

2 osobowy 220 zł/pok 180 zł/pok 

3 osobowy 315 zł/pok 255 zł/pok 

4 osobowy 360 zł/pok 280 zł/pok 

studio (2+2)  400 zł/pok 320 zł/pok 

studio (2+3) 500 zł/pok 400 zł/pok 

apartament (4 os.) 400 zł/pok 320 zł/pok 

apartament (5 os.) 500 zł/pok 400 zł/pok 

  

Cennik poza sezonem 2017 

(03.04.-13.04, 17.04.-28.04, 08.05.-24.05, 28.05.-14.06.,18.06.-22.06., 21.08-10.12 ) 

Pokój śniadanie+obiadokolacja    śniadanie  

1 osobowy 100 zł/pok 90 zł/pok 

2 osobowy 180 zł/pok 160 zł/pok 

3 osobowy 255 zł/pok 225 zł/pok 

4 osobowy 280 zł/pok 240 zł/pok 

studio (2+2)  320 zł/pok 280 zł/pok 

studio (2+3) 400 zł/pok 350 zł/pok 

apartament (4 os.) 320 zł/pok 280 zł/pok 

apartament (5 os.) 400 zł/pok 350 zł/pok 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 wejście do MINI SPA Gratis w blokach: 16:00 - 17:30, 17:30 - 19:00, 19:00 - 20:30 
(zapisy w Recepcji)  

 dzieci do 3 roku życia - na łóżku z rodzicami (przy dwóch pełnopłatnych osobach)- 
bezpłatnie 

 dzieci od 3 do 7 lat – 50% ceny 
 dzieci od 8 lat - 100% ceny 
 grupa zorganizowana – cena ustalana indywidualnie; 
 zwierzęta (do 15 kg) – 20 zł za dobę z obowiązkową książeczką zdrowia (brak 

możliwości wprowadzania psów na posiłki) 

 

 



CO JEST WLICZONE W CENĘ NOCLEGU W POKOJACH? 

 wyżywienie według wybranej opcji, 
 niestrzeżony parking, 
 pokój zabaw dla dzieci, 
 TV, 
 dostęp do Wi-Fi w strefach; 
 wypożyczenie gier planszowych i karcianych, 
 wypożyczenie literatury związanej z Gorcami i Pieninami, 
 wypożyczenie kijków do nordic walkingu / trekkingu, 
 szafka na sprzęt sportowy. 

RABATY DLA GOŚCI: 

 20% na zjeżdżalnie Roller Coaster (lato) 
 20% na rejs statkiem widokowym "HARNAŚ" po Jeziorze Czorsztyńskim (lato) 
 20% na karnety narciarskie (czasowe) Czorsztyn-ski 
 20% na zjeżdżalnię Alpin Coaster 
 10% zniżki na gastronomię w ON Czorsztyn-ski 
 20% zniżki na karnety rowerowe 

 
Możliwość dokupienia obiadokolacji na miejscu (25 zł za zestaw dnia lub a'la card) 

 


