Apartamenty

2020

sezon/pozasezon

1-pokojowy
apartment /2-3 osoby

studio/ apartament
poddasze /2-3 osoby

2-pokojowy
apartment/4-5 osób

12.04.2020 - 29.06.2020

199 zł

199 zł

259 zł

29.06.2020 - 16.08.2020

239 zł

239 zł

369 zł

16.08.2020 - 01.09.2020

229 zł

229 zł

319 zł

01.09.2020 - 27.10.2020

199 zł

199 zł

259 zł

• cena obejmuję nocleg za 2 osoby. Kolejne osoby dopłacają: dzieci do 3 lat pobyt jest gratis, dzieci od 4
lat - 20 zł. Prosimy pytać o pakiety oraz oferty lastminute oraz pakiety z wyżywieniem.
• śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 32 zł, obiad/obiadokolacja 32 zł - zestaw z deserem oraz zupą,
dzieci do 3 lat – śniadanie gratis, zestaw obiadowy 16 zł, dzieci do 10 lat śniadanie i zestaw obiadowy
– 36 zł / sam obiad - 20 zł. Obiad jest wydawany tylko w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
• doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu wyjazdu
• parking jest w cenie
• cena nie obejmuję opłaty klimatycznej
• ręczniki i pościel są jednorazowo w cenie, zmiana ręczników raz w tygodniu
• zaliczka - 20%
• rezygnacja: koniecznie pisemnie (e-mail), rezygnacja do 12 tygodni przed terminem zatrzymujemy
zaliczkę. 12-8 tygodni - 30 % kosztu pobytu, 6-8 tygodni -40 %, 8-4 tygodni – 50 %, 4-2 tygodni – 60%,
2-1 tygodni – 70%, 7 dni- dzień przyjazdu 80 % kosztu pobytu.
• Prosimy pytać o oferty z wyżywieniem, są one korzystniejsze

Camping
pozasezon / sezon

parcela
(min. 80 m2)

Prąd

dzieci
4 - 13 lat

młodzież
14 - 17 lat

dorośli

12.04.2020 - 29.06.2020

28 zł

15 zł

10 zł

16 zł

20 zł

29.06.2020 - 16.08.2020

38 zł

15 zł

12 zł

20 zł

24 zł

16.08.2020 - 27.10.2020

28 zł

15 zł

10 zł

16 zł

20 zł

•

Na camping wpuszczamy przyczepy do 4 t / nie dłuższe niż maks. 6.20m/ Camper do 6.5m / wys.
2.80m. Prosimy podać szerokość/długość/wysokość pojazdu przy rezerwacji. Większe pojazdy po
wcześniejszym uzgodnieniu, ponieważ jest ograniczona liczba miejsc.

•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowy pojazd/ przyczepa na parceli /parkingu– 16 zł / dobę
W cenie jest wliczone korzystanie z natrysków z ciepłą wodą, pralka za opłatą
W dniu przyjazdu można wjechać na parcele między. 11.00 – 19.00
Miejsce trzeba opuścić w dniu wyjazdu w sezonie do godz.10.00
Pies – 10 zł / dobę, opłata klimatyczna – 2 zł
rezerwacje poszczególnych działek: możliwa przy pobycie powyżej 14 dni
Zapraszamy na śniadania i ciepłe dania do naszej restauracji.

