OFERTA INDYWIDUALNA – POBYTY RODZINNE
Zakwaterowanie w 2,3,4 i 5-osobowych domkach letniskowych typu Kampinos i Jagoda
z pełnym węzłem sanitarnym i tarasem, położonych na rozległym terenie lasku
sosnowego, wyposażonych w: TV, lodówkę, czajnik elektryczny, kubki i łyżeczki, meble
ogrodowe, podstawowy sprzęt plażowy (leżaki, parawany). Ośrodek otwarty: 21.05. 12.09.2021

CENNIK SEZON 2021
Ceny dotyczą pobytu 1 osoby dorosłej za dobę lub 1 dziecka w wieku 3-12 lat za dobę w domku

JAGODA Z ŁAZIENKĄ
DOMKI 2-OSOBOWE

JAGODA Z ŁAZIENKĄ
DOMKI 3 LUB 4-OSOBOWE

KAMPINOS Z ŁAZIENKĄ

od 21.05

od 26.06

od 10.07

od 14.08

od 28.08

bez wyżywienia*

wyżywienie

wyżywienie

wyżywienie

bez wyżywienia*

60 zł

160 zł

180 zł

120 zł

60 zł

60 zł

130 zł

150 zł

110 zł

60 zł

dzieci 45 zł

dzieci 97,5 zł

dzieci 112,5 zł

dzieci 82,5 zł

dzieci 45 zł

130 zł

150 zł

110 zł

60 zł

60 zł

DOMKI 2-OSOBOWE (TYP:BLIŹNIAK)

dzieci 45 zł

KAMPINOS Z ŁAZIENKĄ

60 zł

120 zł

140 zł

100 zł

60 zł

dzieci 45 zł

dzieci 90 zł

dzieci 105 zł

dzieci 75 zł

dzieci 45 zł

DOMKI 3-OSOBOWE

KAMPINOS Z ŁAZIENKĄ
DOMKI 4 LUB 5-OSOBOWE

dzieci 45 zł

60 zł

110 zł

120 zł

90 zł

60 zł

dzieci 45 zł

dzieci 82,5 zł

dzieci 90 zł

dzieci 67,5 zł

dzieci 45 zł

Ceny dotyczą pobytu 1 osoby dorosłej za dobę lub 1 dziecka w wieku 3-12 lat za dobę w domku
Uwaga!!! Dla przyjeżdżających w dniu rozpoczęcia turnusu (sobota i niedziela) obiad wydawany jest do
godz.16:30!!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dane ośrodka:

Kontakt:

Dane firmy:

Ośrodek Portus

tel. 913813882, 914341647, kom. 731 20 20 90, mail: portus@portus.pl

PORTUR s.c.

Ul. Plażowa 4
72-415 Międzywodzie

Bank PKOBP 47 1020 4795 0000 9102 0287 5847
NIP: 9552351535,

REGON: 321431852

ul. Szczawiowa 55/57,
70-010 Szczecin

*
pobyt bez wyżywienia
**
dotyczy dzieci, które w dniu wyjazdu nie mają ukończonych 3 lat. Pobyt dziecka 10 zł/ doba.
***
dzieci, które w dniu przyjazdu mają ukończone 3 lata i które w dniu wyjazdu nie ukończyły 12 lat. Cena pobytu
dziecka w wieku 3-12 lat podana w tabeli pod ceną pobytu osoby dorosłej

Informacje dodatkowe:
1. Dzieci do lat 3 pobyt 10 zł/doba**
2. Dzieci w wieku 3-12 lat z wykupioną połową porcji żywieniowej rabat – 25 %***
UWAGA! Cena w tabeli to cena po zastosowaniu rabatu!!!
3. Miejsce parkingowe przy domku lub na parkingu - 10 zł/doba
4. WIFI na terenie całego ośrodka - bezpłatnie
5. Pobyt zwierząt – 15 zł/doba – prosimy o zgłoszenie przy dokonywaniu rezerwacji
6. Koszt wypożyczenia grzejnika - 15 zł/doba
7. Wczasy sprzedawane są w turnusach 7 i 14 dniowych w systemie sobota – sobota oraz niedziela-niedziela, poza wysokim sezonem
(27.06. - 28.08.) możliwe są krótsze pobyty. Minimalna długość pobytu w terminie 21.05-27.06 i po 28.08 to 2 noce.
8. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 10:00
9. Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu
10. Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną
11. W cenę pobytu w wysokim sezonie (27.06. - 28.08.) wliczone jest wyżywienie:

I tura

II tura

śniadanie

godz. 8.30

godz. 9.30

obiad

godz. 13.30

godz. 14.30

podwieczorek

podawany do obiadu

kolacja

godz. 18.30

godz. 19.30

13. Koszt wyżywienia w terminie 29.05.-27.06. oraz 28.08.-08.09. - opcjonalnie:
Osoba dorosła / dziecko do 12 lat (połowa porcji żywieniowej)
- śniadanie –12,5 zł / 9zł
- obiad + podwieczorek – 25 zł / 18 zł
- kolacja – 12,5 zł / 9 zł
Nowość:
Podczas posiłków dla naszych najmłodszych Gości przygotowaliśmy specjalny stół ze smakołykami, gdzie będzie można przyrządzić
pyszne tosty, płatki śniadaniowe, oraz zjeść jogurty czy serki owocowe.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dane ośrodka:

Kontakt:

Dane firmy:

Ośrodek Portus

tel. 913813882, 914341647, kom. 731 20 20 90, mail: portus@portus.pl

PORTUR s.c.

Ul. Plażowa 4
72-415 Międzywodzie

Bank PKOBP 47 1020 4795 0000 9102 0287 5847
NIP: 9552351535,

REGON: 321431852

ul. Szczawiowa 55/57,
70-010 Szczecin

