
Majówka nad morzem

30 zł/osobo/doba

Oferta obejmuje pobyty od 30.04.2020 do 6.05.2020 r. - długość
min. 3 dni (2 noclegi).

W cenę pobytu wliczono
Nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, tv, balkon, lodówkę, czajnik elektryczny,
suszarkę do włosów, ręczniki)
Śniadania w formie bufetu szwedzkiego (w przypadku mniejszej ilości Gości śniadanie
jest serwowane)
Wejście na saunę 2x 1h oraz wejście na fitness 2 x 1h na osobę na pobyt
– dotyczy pobytu min. 4 noclegi (w wyznaczonych godzinach)
Kije do nordic walking – dostępne w recepcji
30 min gry w Bowling na pobyt – przy pobytach na min. 4 noce
Parking
Miejsce na grilla



Plac zabaw zewnętrzny
Kącik zabaw dla dzieci
Jedno dziecko do lat 2 w pokoju rodziców NIEODPŁATNIE
bez świadczeń – nie dotyczy pokoju typu CLASSIC

CENNIK

Pokoje OKULSKI GRAND ROZEWIE
cena za dobę za pokój:

Rodzaj pokoju Pobyt od 2
noclegów

Pobyt od 4
noclegów

CLASSIC 2 osobowy (dla 1 osoby) 120 zł 100 zł

CLASSIC 2 osobowy 190 zł 180 zł

CLASSIC+ 2 osobowy 200 zł 190 zł

CLASSIC+ 3 osobowy 255 zł 231 zł

LUX 2 osobowy 210 zł 200 zł

LUX 3 osobowy 270 zł 255 zł

Dodatkowa osoba w pokoju*** (a.) 75 zł 65 zł

Dostawka dla dziecka 2-8 lat*** (a.) 40 zł 30 zł

Dziecko do lat 2 (wspólne łóżko z rodzicami,
bez świadczeń***) (a.)

gratis gratis

(a.) - dotyczy pokoju Classic + oraz LUX

Apartamenty OKULSKI GRAND ROZEWIE



Cena za 1 dobę za 4 osoby w apartamencie wg rodzaju

Rodzaj pokoju Pobyt od 2
noclegów

Pobyt od 4
noclegów

Apartament 2 pokojowy 350 zł 320 zł

Apartament 3 pokojowy 380 zł 350 zł

Dodatkowa osoba w
apartamencie***

65 zł 50 zł

Dostawka dla dziecka 2-8 lat*** 40 zł 30 zł

Pokoje STANDARD (budynek boczny)
Cena za pokój

Rodzaj pokoju Pobyt od 2
noclegów

Pobyt od 4
noclegów

STANDARD zajęty przez 1 osobe 95 zł 90 zł

STANDARD 2 osobowy 160 zł 150 zł

Dodatkowa osoba w pokoju 60 zł 50 zł

Dostawka dla dziecka 2-8 lat 40 zł 30 zł

Dziecko do lat 2 (wspólne łóżko z
rodzicami, bez świadczeń***) 

gratis gratis

Za dodatkową opłatą

wypożyczalnia rowerów



Ważne informacje
Ceny zawierają 8% podatek VAT.
Oferta dotyczy pobytów indywidualnych.
Jedno dziecko do lat 2óch w pokoju rodziców NIEODPŁATNIE bez świadczeń –nie dotyczy pokoju
typu CLASSIC.
***Ilość możliwych dostawek zależy od rodzaju pokoju/apartamentu. W pokojach typu CLASSIC
brak możliwości dostawki. W pokojach 2 osobowych typu CLASSIC+ i LUX możliwa 1 dostawka.
Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony
dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka.
W razie braku stosownego dokumentu zniżki nie przysługują
-w weekendy na terenie obiektu mogą odbywać się głośne przyjęcia, za utrudnienia przepraszamy
-Gwarancją rezerwacji jest wcześniej wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji,
jednak nie mniej niż 300zł za pokój.
Informujemy, że wpłata pozostałej części należności musi być uregulowana najpóźniej w dniu
przyjazdu. Przy pobytach, których łączna wartość nie przekracza 300zł –wymagana jest wpłata całej
kwoty. W przypadku rezygnacji z usługi, całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
(Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997 r.) .
·Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15: 00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10: 00 w dniu
wyjazdu.
-dopłata przy pobycie 1 dobowym:
pokoje CLASSIC, CLASSIC+, LUX -40zł/doba za pokój
apartamenty -80zł/doba za apartament

Promocje nie łączą się.

zabiegi kosmetyczne
masaże
bowling
dopłata do meldunku po godzinach pracy recepcji: 50 zł (po wcześniejszym ustaleniu z
recepcją)
Łóżeczko dla dziecka w cenie 20 zł/doba - wymagana wcześniejsza rezerwacja
opłata miejscowa (wg Uchwały Rady Gminy Władysławowo)
opłata za pobyt ze zwierzęciem – wymagana akceptacja Regulaminu pobytu ze
zwierzętami: 70zł /doba
wypożyczenie ręcznika 10 zł/pobyt, każda wymiana 7 zł
Sala gier: bilard, cymbergaj, piłkarzyki, strzałki, szachy podłogowe
Solarium


