
 

Meridian Apartment 

 

Meridian Dom Apartametowy 
ul. Lotnicza 25a, Sianożęty  
78 – 111 Ustronie Morskie 
www.dom-meridian.com 
booking@dom-meridian.com 
Tel. (0048) 608609791 
NIP 671-158-30-68 

 
Cennik 2021 

Okres 
Apartament 

1-pokojojowy 
Studio / Apartament 

na poddaszu 
Apartament 
2-pokojowy 

27.03.2021 - 25.06.2021 199 zł  199 zł 269 zł 

25.06.2021 - 29.08.2021 249 zł 249 zł 379 zł 

29.08.2021 – 30.09.2021 199 zł  199 zł 269 zł 

 
Inne informacje 

• Cena zakwaterowania jest dla 2 osób. Każda dodatkowa osoba w apartamencie dopłaca za dodatkowe 
łóżko w wysokości 20 zł/doba. Dzieci do lat 3 przebywają bez dodatkowych opłat. Parking oraz końcowe 
sprzątanie są wliczone w cenę jak i pościel i ręczniki. 

• Minimalny czas pobytu to 2 noclegi poza sezonem i 5 noclegów w sezonie. W ramach możliwości 
przyjmujemy gości na krótsze pobyt z dopłatą o 25 %. 

• Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę i wynosi 2 zł/dzień. 

• Przedpłata wynosi 20% ceny noclegu – 2021 jest niższa 

• Pobyt opłacany jest w dniu przyjazdu. Skrócenie czasu pobytu nie podlega zwrotowi. Przedłużenie pobytu 
poza ustawionym dniem wyjazdu wymaga wcześniejszego uzgodnienia. Płatnośc można dokonać  
gotówką lub przelewem. Płatność kartą nie jest możliwa. 

• Apartamenty są do Państwa dyspozycji od 15:00 w dniu przyjazdu oraz do 10:00 w dniu wyjazdu. 

• Gość nie nabywa prawa do pobytu w określonym apartamencie, tylko do rodzaju apartamentu. 
Oczywiście staramy się dopasować do życzeń naszych gości.  

• Ręczniki (z wyjątkiem ręczników plażowych) są dostarczane co tydzień bezpłatnie na życzenie.  

• Dodatkowa pościel kosztuje 20 zł, a ręczniki 10 zł.  

• Psy są dozwolone tylko po indywidualnym uzgodnieniu. Dodatkowa opłata wynosi 25 zł /dobę. 

Warunki anulowania związane z pandemią  

• Jeśli z powodu pandemii (choroba, kwarantanna) gość nie może zrealizować pobytu zgodnie z umową, 
nie zwracamy zadatku. 

• Jeżeli z powodu pandemii (choroba, kwarantanna, zamknięcie objektu) nie będziemy my mogli 
zrealizować uzgodnionej oferty, zadatek zostanie zwrócony w całości. Dalsze roszczenia (włącznie z 
odszkodowaniem) są wykluczone.  

Ogólne warunki anulowania  

• W przypadku anulowania rezerwacji do 28 dni przed wyjazdem, zaliczka zostanie zatrzymana. W 
przypadku rezygnacji w ciągu 27 do 21 dni przed wyjazdem, należy zapłacić 30 % kwoty. W przypadku 
anulowania rezerwacji w ciągu 20 do 14 dni przed wyjazdem, zostanie pobrane 40 % kwoty. W przypadku 
anulowania rezerwacji w ciągu 13 do 7 dni przed wyjazdem, należy zapłacić 50 % kwoty. W przypadku 
anulowania rezerwacji w ciągu 6 dni przed planowaną datą przyjazdu, należy zapłacić 70 % kwoty.  

• W przypadku przesunięcia terminu podróży doliczamy  kwotę w wysokości 120 zł. 


