
CENNIK NA SEZON 2020 – POKOJE GOŚCINNE

10 – 14 czerwiec
11 lipiec – 16

sierpień
(sezon wysoki)

14 czerwiec – 11 lipiec
16 sierpień – 01

wrzesień
(sezon niski)

Pobyt w pokojach w dworku nr 1 i nr 2 Opłata za dobę Opłata za dobę

Osoba dorosła 80 zł 70 zł

Dziecko w wieku 3 – 15 lat 40 zł 30 zł

Dziecko do 3 lat (śpiące w łóżeczku lub
z rodzicami)

20 zł 20 zł

Ceny minimalne za wynajęcie w sezonie wysokim:

-pokoju dwuosobowego – 160zł,- za dobę

-pokoju trzyosobowego – 240zł,- za dobę

-pokoju czteroosobowego – 240zł,- za dobę

-apartamentu dwupokojowego – 280zł,- za dobę

CENNIK NA SEZON 2020 – DOMKI



RODZAJ DOMKU 25.04 – 3.05
(majówka)

3.05 –
10.06

10.06 –
27.06

27.06 –
11.07

11.07 –
16.08

16 –
23.08

23.08 –
30.09

RODZAJ DOMKU 25.04 – 3.05
(majówka)

3.05 –
10.06

10.06 –
27.06

27.06 –
11.07

11.07 –
16.08

16 –
23.08

23.08 –
30.09

Domek nr : 1,2,3,4,5,6
(2 sypialnie, salonik,
kuchnia i łazienka)

250zł 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł 300
zł

200 zł

Domek nr : 8,9,10
(3 sypialnie, salonik,
kuchnia i łazienka)

300 zł 250 zł 300 zł 350 zł 400 zł 350
zł

250 zł

Apartament w dworku
nr 1

250 zł 250 zł 300 zł 250
zł

200 zł

Ceny w powyższej ramce są cenami minimalnymi za wynajęcie domku/apartamentu za dobę.

Na podwyższenie opłaty może wpłynąć liczba osób – jeżeli suma z wyliczenia za ilość osób według cen podanych poniżej, przekracza cenę minimalną – to opłata za wynajęcie
domku / apartamentu wzrasta.

osoba dorosła – 80zł – za dobę

dziecko do 15 lat – 40zł – za dobę

dziecko do 3 lat (śpiące w łóżeczku lub z rodzicami) – 20zł – za dobę

Opłaty dodatkowe w domkach:

koszt zużytej energii elektrycznej – według wskazań licznika w domku

pościel – 10zł – za osobę

sprzątanie domku (jednorazowe):

z dwiema sypialniami – 100zł

z trzema sypialniami – 150zł

Informacje dodatkowe:

Ceny dla par na pobyty min. 7-dniowe, poza sezonem wysokim, ustalane indywidualnie.


