
SEZON NISKI 

28 grudnia do 23 luty oraz od 21 października do 26 grudnia 2019 roku 

Rodzaj pokoju/apartamentu Lokalizacja 

Ilość osób 

2-os. 4-os. 
dodatkowa 

os. 

 pokój standard 2-os 
 od strony morza 320- x 130- 

 od strony parku 300- x 130- 

 pokój 2-os. z aneksem kuchennym 
 od strony morza 330- x 130- 

 od strony parku 310- x 130- 

 apartament dwupokojowy 2-4 os. 

(sypialnia, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym 

 od strony morza 400- 620- 130- 

 od strony parku 380- 600- 130- 

 apartament trzypokojowy 4-6 os. 

(dwie sypialnie, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym) 

 od strony morza x 700- 130- 

 od strony parku x 680- 130- 

 apartament LUX 2-4 os.  od strony morza 460- 700- 130- 

 Dzieci 4-12 lat - 110,- 
 
 

   

 

 

 

SEZON ŚREDNI 

23 luty do 22 czerwca oraz 31 sierpnia do 21 października 2019 roku 

Rodzaj pokoju/apartamentu Lokalizacja 

Ilość osób 

2-os. 4-os. 
dodatkowa 

os. 

pokój standard 2-os 
od strony morza 400- x 150- 

od strony parku 380- x 150- 

pokój 2-os. z aneksem kuchennym 
od strony morza 410- x 150- 

od strony parku 380- x 150- 

apartament dwupokojowy 2-4os. 

(sypialnia, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym 

od strony morza 440- 660- 150- 

od strony parku 420- 620- 150- 

apartament trzypokojowy 4-6 os. 

( dwie sypialnie, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym) 

od strony morza x 780- 150- 

od strony parku x 760- 150- 

apartament LUX 2-4 os. od strony morza 560- 800- 150- 

Dzieci 4-12 lat - 130,-     

 

 



SEZON WYSOKI 

22 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku 

Rodzaj pokoju/apartamentu Lokalizacja 

Ilość osób 

2-os. 4-os. 
dodatkowa 

os. 

pokój standard 2-os 
od strony morza 490- x 170- 

od strony parku 470- x 170- 

pokój 2-os. z aneksem kuchennym 
od strony morza 500- x 170- 

od strony parku 480- x 170- 

apartament dwupokojowy 2-4os. 

(sypialnia, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym 

od strony morza 570- 870- 170- 

od strony parku 550- 850- 170- 

apartament trzypokojowy 4-6 os. 

( dwie sypialnie, pokój dzienny z aneksem 

kuchennym) 

od strony morza x 970- 170- 

od strony parku x 950- 170- 

apartament LUX 2-4 os. od strony morza 670- 910- 170- 

Dzieci 4-12 lat - 140,-     

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

• dzieci do 1 roku - pobyt bezpłatny 
• dzieci 1- 4 lat 25 zł/doba – na wspólnym spaniu, z wyżywieniem 

• w cenę noclegu wliczone jest śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, korzystanie z basenu, 

sauny, jacuzzi 

• w sezonie wysokim przyjmujemy rezerwacje w systemie sobota-sobota , niedziela –piątek 

,piątek-niedziela 

• doba hotelowa 17.00-11.00 

• przedłużenie doby hotelowej możliwe w miarę dostępności pokoju. Chęć późniejszego 

wymeldowania się należy zgłosić w recepcji do godz.9.00. - opłata 40,00 zł za każdą godzinę 

• parking dozorowany płatny - 20,00 zł/doba samochód osobowy, 25,00 zł/doba VAN, BUS 

• wyżywienie wykupione dodatkowo: śniadanie 30,00 zł, obiadokolacja 40,00 zl, obiad 35,00 zł, 

kolacja 30,00 zł 

• potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wys. 30% wartości pobytu. W przypadku 

rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi. 

• cennik nie dotyczy świąt, długich weekendów oraz ofert specjalnych 

• informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego 

Nie przyjmujemy zwierząt - w przypadku naruszenia zakazu na gościa zostanie 

nałożóna kara w wysokości 1000 zł oraz brak możliwości dalszego pobytu w obiekcie. 

 


