
 

 
             ul. Kościelna 12, 72-420 Dziwnów 

             tel./ fax: + 48 91 38 130 83  

 kom. 510 100 406, 510 100 407 

  mail: biuro@nawydmie.com.pl 

              www.nawydmie.com.pl 
 

          Cennik 2020 - Pokoje 

    
Opłaty za dziecko w pokoju rodziców: 

• 0-1 lat – bezpłatnie ( bez świadczeń ) 
• 1-3 lat – 30,00 PLN/doba w sezonie A; 20,00 PLN/doba w sezonie B i C  

• od 3-12 lat: 

- w pokoju Standard lub Family: 60,00 PLN/doba w sezonie A; 40,00 PLN/doba w 

sezonie B i C 

- w pokoju Family Plus: 70,00 PLN/doba w sezonie A; 55,00 PLN/doba w sezonie B oraz 

40,00 PLN/doba w sezonie C 

  Zniżki dla dzieci przysługują: 
• przy dwóch osobach pełnopłatnych we wszystkich dostępnych standardach pokoi 

       
Dodatkowe informacje: 
 

1. W sezonie A do ceny noclegu należy doliczyć kwotę obowiązkowego posiłku (śniadania lub obiadu). 

    Śniadania serwowane są w godzinach 8.00-10.00 w formie bufetu szwedzkiego, natomiast obiady  

    w godzinach 14.00-16.00 (zupa w wazie, danie główne, deser i kompot). 

2. W cenie pobytu w sezonie A zapewniamy zajęcia animacyjne dla najmłodszych. 

    3. Opłata za psa, kota wynosi 25,00 PLN/doba w sezonie B i C przy pobycie powyżej 5 dni. Za pobyt krótszy 

     opłata wynosi 30,00 PLN/doba. W sezonie A psów nie przyjmujemy. Za wszelkie szkody wyrządzone przez 

     zwierzę odpowiada właściciel. 

    4. Do każdego domku lub pokoju przysługuje jedno bezpłatne miejsce postojowe na parkingu. Za każdy     

      następny samochód dodatkowa opłata wynosi 10,00 PLN/doba (drugie miejsce parkingowe dostępne tylko 

        po wcześniejszym zgłoszeniu). 

    5. Przy zapisie na wczasy pobierana jest zaliczka w wysokości ok. 30% ceny całego pobytu. Pozostałą kwotę za 

     pobyt należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem 

     świadczeń. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem,  

        wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz: NET-LINE Tomasz Dudek.   

6. Dodatkowej opłacie podlega lokalna opłata klimatyczna zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dziwnowie.  

    W roku 2019 wysokość opłaty wynosiła 1,80 PLN za dobę od osoby. 

    7. Podane ceny obowiązują przy pobycie minimum 7-dniowym w sezonie A, 5-dniowym w sezonie B i C. 

 8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 11.00. 

    9. Wpłata zaliczki równoważna jest z akceptacją regulaminu ośrodka, który umieszczony jest na stronie  

        www.nawydmie.com.pl. 

Rodzaj 

zakwaterowania 

Sezon A 

(sezon wysoki) 
 

27.06 - 23.08 

Sezon B 

(sezon średni) 
 

30.04 - 03.05 

10.06 - 27.06 

23.08 - 31.08 

Sezon C 

(sezon niski) 
 

03.05 - 10.06 

31.08 - 30.09 

 
 

Ceny od osoby za dobę. Ceny w PLN i zawierają podatek VAT. 

Pokój Standard - bud. A 
(2-3 osobowy) 

 

100,00 

 

80,00 

 

55,00 

Pokój Standard - bud. B 
(2-4 osobowy) 

 

90,00 

 

70,00 

 

50,00 

Pokój Family – bud. A i B 
(3-4 osobowy) 

 

110,00 

 

90,00 

 

65,00 

Pokój Family Plus 
(4-6 osobowy - dwupoziomowy) 

 

130,00 

 

100,00 

 

80,00 

Apartament 
(4-8 osobowy) 650,00 500,00 400,00 

 

WYŻYWIENIE 

 Dzieci 3-12 lat Dorośli  

Śniadania 20,00 30,00  

Obiady 24,00 30,00  


