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Cennik - 2023
Zapraszamy do rezerwacji:

OBIEKT JEST PRZYGOTOWANY SANITARNIE NA PRZYJĘCIE GOŚCI

Termin
pobytu

APARTAMENT 2-3
OS.

salon z otwartą
kuchnią, łoże

małżenskie + jedynka,

łazienka - 1 piętro,
balkon

/DOBA

APARTAMENT 4 OS.

opcja 1: salon z otwartą
kuchnią, łoże małżenskie + 2

jedynki, łazienka, parter - taras,

opcja 2: salon z otwartą
kuchnią, łoże małżeńskie +

dwuosobowa rogówka Ektorp,
łazienka, balkon I/II piętro

/DOBA

APARTAMENT 4-6
OS.

salon z otwartą
kuchnią, 2 sofy

rozkładane,
dodatkowa sypialnia

(łoże małżeńskie),
łazienka i balkon

/DOBA

DOM Z BALI 7-9 OS.

(parter - salon z otwartą
kuchnią + sofa rozk.,
łazienka, taras 15 m.

Piętro - 1 sypialnia - z łożem
małżeńskim. + 2 jedynki, 

2 sypialnia - z łożem
małżeńskim + jedynka +

łóżeczko) + DODATKOWA
TOALETA

   /DOBA       

 
DOM Z BALI 9-11 OS.

(układ identyczny jak w
domu 7-9 os +

w dużej sypialni rozkładana
sofa dla dwóch osób) +

DODATKOWA TOALETA

   /DOBA      

 

28.04-
07.05  180 zł  250 zł 320 zł 400 zł 450 zł

07.05-
27.05  150 zł  200 zł 250 zł 350 zł 400 zł

27.05-
24.06  180 zł  250 zł 320 zł 420 zł 480 zł

24.06-
01.07  220 zł  300 zł 400 zł 500 zł 550 zł

01.07-
08.07  250 zł  350 zł 450 zł 600 zł 660 zł

08.07-
15.07  300 zł  400 zł 500 zł 700 zł 780 zł

15.07-
12.08  350 zł  450 zł 550 zł 780 zł 850 zł

12.08-
19.08  300 zł  400 zł 500 zł 700 zł 780 zł

19.08-
26.08  250 zł  350 zł 450 zł 600 zł 660 zł

26.08-
02.09 250 zł 300 zł 400 zł 500 zł 550 zł

02.09-
10.09 180 zł 250 zł 350 zł 420 zł 480 zł

10.09-
05.11 150 zł 200 zł 250 zł 350 zł 400 zł

Realizujemy bony turystyczne (w dniu przyjazdu)
Domy 7-9 osób -> max. 6 osób dorosłych + 3 dzieci
Domy 9-11 osób -> max. 7 osób dorosłych + 4 dzieci
 
Inne:
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Końcowe sprzątanie - pobyty minimum tygodniowe.
Podane ceny są cenami za wynajęcie całego domu, bądź apartamentu za dobę. 
W każdym domu znajduje się drewniane łóżeczko, krzesełko dziecięce, bramka ochronna dla dzieci, wanienka oraz nocniczek.
Na życznie udostępniamy wózki spacerowe oraz dodatkowy kojec.
Ośrodek jest czynny zgodnie z powyższym terminarzem. 
Do każdego domu dwa miejsce parkingowe i jedno dla apartamentu w cenie.
 
Dopłaty:
+ 2,5 zł/os/dzień opłata klimatyczna 
+ 150 zł (za pobyt) przy pobytach krótszych niż 7 dni (sprzątanie + pościel)
+ 10% dodatkowa osoba
+ 30 zł za pieska na dobę,
+ 20 zł wypożycznie kompletu ręczników (na  życzenie)
+ 20 zł na dobę dodatkowy samochód (powyżej przypisanego do domku lub apartamentu)
 

WAŻNE:

W mailu rezerwacyjnym prosimy o dopisanie imienia i nazwiska, danych adresowych, terminu pobytu, liczby osób oraz numeru tel.
kontaktowego. 
Na przelewie koniecznie prosimy o dopisanie imienia i nazwiska oraz terminu pobytu.
 

Zasady

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas wypoczynku w Sosnowej Mili:

Opłaty

Poniższe media i udogodnienia w cenie domku:

woda, prąd, gaz
końcowe sprzątanie
łóżeczko drewniane
krzesełko do karmienia
bramka ochronna na schodach
wanienka dziecięca
nocniczek
wózek spacerowy (bezpłatnie na życzenie)
parking w obrębie działki
możliwość korzystania z wszelkich atrakcji dostępnych na terenie ośrodka (piece grillowe, plac zabaw
dla dzieci)
pralka dostępna w obiekcie (jedno pranie 15 zł).
bezpłatny dostęp do WIFI na terenie ośrodka

Rezerwacja

rezerwacja wstępna telefoniczna lub e-mail,
rezerwacja gwarantowana — po wpłacie zadatku (w wysokości trzech dób za każdy tydzień pobytu) i
przesłania potwierdzenia wpłaty e-mailem,
opłata za pobyt pozostała do zapłaty, po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest gotówką w
dniu przyjazdu. Niedokonanie płatności równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji,
w przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją zadatek nie podlega zwrotowi,
w przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega
zwrotowi.

Wyciąg z regulaminu

doba rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu,
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pobyty rozpoczynają i kończą się: sobota-sobota,
w ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia w domkach i apartamentach,
z uwagi na drewniane schody i podłogi w sypialniach uprzejmie prosimy o zmianę obuwia,
osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie domków do godz. 22.00,
wystawiamy faktury VAT,
faktury VAT wystawiamy na życzenie Gościa po informacji w dniu rozliczenia i zostanie ona wysłana
listem poleconym lub mailem na wskazany adres,
na terenie ośrodka Sosnowa Mila całkowita odpowiedzialność za dzieci młodzież do 18-tego roku życia
ponoszą rodzice lub opiekunowie,
w przypadku naruszenia Regulaminu ośrodka Sosnowa Mila Goście będą musieli opuścić teren w
trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócenia ciszy nocnej i każdego
innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy
wyjazd Gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za
niewykorzystany nocleg.
wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od ośrodka Sosnowa Mila, nie uprawnia go do
żadania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

Korzystanie z usług ośrodka Sosnowa Mila oznacza akceptację Regulaminu i stanowi zgodę na jego
postanowienia.


