cennik 2020 – cena za pokój za dobę w pln

rodzaj pokoju

sezon a
27.06. – 30.08.

sezon b
20.05. – 27.06.
30.08. – 13.09.

sezon c
10.04. – 20.05.
13.09. – 30.09.

1 os.

230,00

200,00

190,00

2 os. standard

350,00

300,00

280,00

2 os. comfort

380,00

330,00

300,00

3 os.

470,00

420,00

370,00

4 os.

500,00

450,00

400,00

Studio 3-4 os.

530,00

470,00

420,00

Apartament 4 os.

610,00

550,00

490,00

Dostawka 3 – 10 lat

70,00

60,00

60,00

Dostawka 11 – 18 lat

100,00

90,00

90,00

cena pokoju obejmuje:

Bogaty bufet śniadaniowy
Korzystanie z basenu odkrytego (podgrzewany, z hydromasażem)
Korzystanie z sauny suchej, jacuzzi oraz salki fitness
Internet WI-FI w pokoju (i całym obiekcie)

Woda mineralna w pokoju na powitanie
Codzienne sprzątanie pokoju, wymiana ręczników co drugi dzień
Parking zamykany
Podatek VAT
dzieci:

Jedno dziecko do lat 3 w pokoju dwuosobowym z rodzicami – pobyt bezpłatny (nocleg + śniadanie)
Łóżeczko dziecięce z kompletem pościeli – 15,00 PLN dziennie, min. 60,00 PLN
dodatkowo płatne:

Opłata klimatyczna – 2,00 PLN za osobę
3-daniowa obiadokolacja – 45,00 PLN za osobę dorosłą, 25,00 PLN za dziecko do lat 12
Dodatkowe śniadanie – 33,00 PLN za osobę dorosłą, 15,00 PLN za dziecko do lat 12
Wypożyczenie roweru – 25,00 PLN za dzień lub 15,00 PLN za 2 godziny
Przedłużenie doby hotelowej do godziny 18:00 – 50,00 PLN od osoby
informacje dodatkowe:

Podane ceny dotyczą całego pokoju
Cena studia i apartamentu obowiązuje niezależnie od wieku osób
Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00
Dopłata w przypadku pobytu na jedną dobę – 15,00 PLN od osoby
Śniadania podajemy w godz. 8:00 – 10:00, obiadokolacje w godz. 17:00 – 19:00
Oferty pobytu w okresie Wielkanocy i Weekendu Majowego – pakiety pobytowe poza cennikiem
Villa Sedina nie przyjmuje zwierząt
Villa Sedina zastrzega sobie możliwość zmiany cen
Podane ceny nie stanowią oferty handlowej

