CENNIK STANDARDOWY NA ROK 2017*
SEZON WYSOKI
obowiązuje od 03.07.2017r. do 20.08.2017r.

Pokoje Gościnne Przemyk

Cena za 1 osobę za dobę w pokoju 2 osobowym
( min. 2 osoby dorosłe w pokoju)

RODZAJ POKOJU
2 osobowego

Pobyt od 2
noclegów

Z BALKONEM
Z PATIO
Z VELUXEM
Dodatkowa osoba w pokoju**
Dostawka dla dziecka 2-8 lat**

80
70
60
50
40

Pobyt od 7
noclegów

zł
zł
zł
zł
zł

70
60
50
45
35

zł
zł
zł
zł
zł

CENNIK NA OPENER FESTIWAL 2017
Pobyt ze śniadaniami***
min. 5 noclegów w terminie: 26.06-3.07.2017r.
Cena za 1 osobę za dobę w pokoju 2 osobowym
( min. 2 osoby dorosłe w pokoju)

RODZAJ POKOJU
2 osobowego
Z BALKONEM
Z PATIO
Z VELUXEM
Dodatkowa osoba w pokoju**
Dostawka dla dziecka 2-8 lat**

Pobyt od 5
noclegów

110 zł
100 zł
90 zł
80 zł
70 zł

W cenę pobytu wypoczynkowego wliczono:
-nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, tv,
lodówkę, czajnik elektryczny)
-możliwość wypożyczenia nocnika –(po
wcześniejszym zgłoszeniu recepcji)
-miejsce na grilla
-kącik zabaw dla dzieci na patio
Za dodatkową opłatą:
-śniadania 20zł/osoba w formie bufetu
szwedzkiego***
***w przypadku mniejszej ilości Gości śniadanie
jest serwowane

-parking 10zł/doba –samochód osobowy, 20zł/doba
bus/dostawcze auto
Przy pobycie min. 7 noclegów parking w cenie
-dopłata do meldunku po godzinach pracy recepcji:
50zł (po wcześniejszym ustaleniu z recepcją)
-obiady –30zł/osoba/dzień, wykupione na cały pobyt
w momencie dokonania rezerwacji 25zł/osoba/dzień.
-Łóżeczko dla dziecka w cenie 20 zł / dobawymagana wcześniejsza rezerwacja
-opłata miejscowa (wg Uchwały Rady Gminy
Kosakowo)
-wypożyczenie ręcznika 7 zł/pobyt, każda wymiana 5
zł
-transfer na lotnisko/ z lotniska -200zł w jedną stronę
(maksymalnie 4 osoby)
-dopłata za sprzątanie przy pobycie 1 dobowym: 20zł
pokój
-dopłata do pokoju 2 osobowego zajętego przez 1
osobę: 50zł/doba.

Ważne informacje
W sezonie wysokim przyjmujemy rezerwacje na
pobyty min. 8 dniowe (7 noclegów).
Ceny zawierają 8% podatek VAT.
Oferta dotyczy pobytów indywidualnych.
Jedno dziecko do lat 2óch w pokoju rodziców
NIEODPŁATNIE bez świadczeń. 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, święta, dni wolne, opener festiwal,
okresy objęte przez pakiety i oferty specjalne ceny z
cennika nie obowiązują. Prosimy o kontakt z
Recepcją
**Ilość możliwych dostawek należy wcześniej
uzgadniać z recepcją.
-w weekendy na terenie obiektu mogą odbywać się
głośne przyjęcia, za utrudnienia przepraszamy
-w okresie lipiec-sierpień w obiekcie działa bar
gastronomiczny oraz stołówka –za wszelkie
niedogodności z tym związane 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.

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROMOCJE:
Od podanych cen udzielamy rabaty:
FIRST MINUTE -7% od ceny podstawowej
Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie
rezerwacji min. 14 dni przed planowanym
pobytem oraz wpłacenie 60% wartości pobytu
w momencie dokonania rezerwacji.
Promocje nie łączą się.
W przypadku znacznej zmiany cen, nośników energii,
żywności, zmiany stawek podatku VAT w turystyce ceny
mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
cen w czasie ważności cennika. W/w materiał nie stanowi
oferty w myśl prawa handlowego.

CENNIK STANDARDOWY NA ROK 2017*
SEZON NISKI (WIOSNA,JESIEŃ, ZIMA)

obowiązuje od 1.01.2017r. do 26.06.2017r. i od 20.08.2017r. do
30.09.2017r.

Pokoje Gościnne Przemyk

Cena za 1 osobę za dobę w pokoju 2 osobowym
( min. 2 osoby dorosłe w pokoju)

RODZAJ POKOJU
2 osobowego
Z BALKONEM
Z PATIO
Z VELUXEM
Dodatkowa osoba w pokoju**
Dostawka dla dziecka 2-8 lat**

Pobyt od 2
noclegów

70
60
50
40
35

zł
zł
zł
zł
zł

Pobyt od 7
noclegów

60
50
40
35
25

zł
zł
zł
zł
zł

W cenę pobytu wypoczynkowego wliczono:
-nocleg (pokoje wyposażone w łazienkę, tv,
lodówkę, czajnik elektryczny)
-możliwość wypożyczenia nocnika –(po
wcześniejszym zgłoszeniu recepcji)
-miejsce na grilla
-kącik zabaw dla dzieci na patio
Za dodatkową opłatą:
Wyżywienie dla grup zorganizowanych wg
indywidualnych ustaleń
-parking 10zł/doba –samochód osobowy, 20zł/doba
bus/dostawcze auto
Przy pobycie min. 7 noclegów parking w cenie
-dopłata do meldunku po godzinach pracy recepcji:
50zł (po wcześniejszym ustaleniu z recepcją)
-Łóżeczko dla dziecka w cenie 20 zł / dobawymagana wcześniejsza rezerwacja
-opłata miejscowa (wg Uchwały Rady Gminy
Kosakowo)
-wypożyczenie ręcznika 7 zł/pobyt, każda wymiana 5
zł
-transfer na lotnisko/ z lotniska -200zł w jedną stronę
(maksymalnie 4 osoby)
-dopłata za sprzątanie przy pobycie 1 dobowym: 20zł
pokój
-dopłata do pokoju 2 osobowego zajętego przez 1
osobę: 50zł/doba.
-opłata za zwierzę 50zł/doba bez wyżywienia –za
wyjątkiem lipca i sierpnia, wymagana akceptacja
Regulaminu pobytu ze zwierzętami.

Ważne informacje
Ceny zawierają 8% podatek VAT.
Oferta dotyczy pobytów indywidualnych.
Jedno dziecko do lat 2óch w pokoju rodziców
NIEODPŁATNIE bez świadczeń. 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, święta, dni wolne, opener festiwal,
okresy objęte przez pakiety i oferty specjalne ceny z
cennika nie obowiązują. Prosimy o kontakt z
Recepcją
**Ilość możliwych dostawek należy wcześniej
uzgadniać z recepcją.
-w weekendy na terenie obiektu mogą odbywać się
głośne przyjęcia, za utrudnienia przepraszamy
-w okresie lipiec-sierpień w obiekcie działa bar
gastronomiczny oraz stołówka –za wszelkie
niedogodności z tym związane 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.

POKOJE GOŚCINNE PRZEMYK
REWA ul. Bałtycka 17
81-198 KOSAKOWO,
tel. 536 350 414
www.przemyk.okulski.eu, rewa@okulski.eu
Bank Rumia Spółdzielczy, nr Konta : 81 8351 0003 0009 0346 3000 0010

PROMOCJE:
Od podanych cen udzielamy rabaty:
FIRST MINUTE -7% od ceny podstawowej
Warunkiem skorzystania z oferty jest dokonanie
rezerwacji min. 14 dni przed planowanym
pobytem oraz wpłacenie 60% wartości pobytu
w momencie dokonania rezerwacji.
Promocje nie łączą się.
W przypadku znacznej zmiany cen, nośników energii,
żywności, zmiany stawek podatku VAT w turystyce ceny
mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
cen w czasie ważności cennika. W/w materiał nie stanowi
oferty w myśl prawa handlowego.

