
Cennik domki drewniane KLIF I 

Terminy Pobyt 5 
osób 

Dodatkowe osoby (max 2 
osoby) Upust* 

od 02.04 do 05.04 WIELKANOC 499 zł/4 dni 50 zł/doba  
od 05.04 do 30.04 160 zł/doba 30 zł/doba  
od 30.04 do 03.05 MAJÓWKA 240 zł/doba 50 zł/doba  
MAJÓWKA 
Pakiet 4 dniowy czas przyjazdu określacie 
Państwo 
w podanym okresie od 30.04 d0 03.05 

576 zł/4 dni 40 zł/doba  

od 03.05 do 29.05 160 zł/doba 30 zł/doba -5% 
od 29.05 do 27.06 240 zł/doba 40 zł/doba -5% 
od 27.06 do 25.07 SEZON 310 zł/doba 50 zł/doba -5% 
od 25.07 do 08.08 SEZON 330 zł/doba 50 zł/doba -5% 
od 08.08 do 22.08 SEZON 310 zł/doba 50 zł/doba -5% 
od 22.08 do 31.08 SEZON 240 zł/doba 40 zł/doba -5% 
od 31.08 do 31.10 160 zł/doba 30 zł/doba -5% 

Oferta Specjalna: 

Zarezerwuj 3 noce i zostań na 4 – jedna noc gratis 
Zarezerwuj 6 nocy i zostań na 8 – dwie noce gratis 
Zarezerwuj 11 noce i zostań na 14 – trzy noce gratis 

• Oferta obowiązuje w terminach: od 05.04.2015 do 30.04.2015, od 03.05.2015 do 
4.06.2015, od 7.06.2015 do 27.06.2015 i od 31.08.2015 do 31.10.2015 

• Stawki według cennika 2015 
• Oferta specjalna nie łączy się z upustami. 
• Domek KLIF I cena 120 zł / 2 osoby w terminach: od 05.04.2015 do 30.04.2015, od 

03.05.2015 do 4.06.2015, od 7.06.2015 do 27.06.2015 i od 31.08.2015 do 31.10.2015 

W sezonie głównym od 27.06.2015 do 01.09.2015 proponujemy pobyty tygodniowe (7, 14, 
… dniowe) od soboty do soboty (pobyty inne niż tygodniowe sprzedajemy tylko w miarę 
wolnych miejsc), natomiast poza sezonem pobyty w dowolnej ilości dni jednak nie mniej niż 
2 dni. 

** Upust w wysokości 5% udzielamy klientom, którzy opłacą pobyt w całości w terminie do 
31.03.2014 r. 

Emeryci i Renciści w terminach do 27.06.2015 i od 01.09.2015 posiadają upust 10%. 

Upusty nie łączą się z innymi promocjami, pakietami i ofertami specjalnymi! 

Cena zawiera obowiązującą stawkę % VAT. 



Ośrodek Wypoczynkowy KLIF I zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika 
w razie wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W przypadku zaistnienia konieczności 
podwyższenia cen, ceny potwierdzonych rezerwacji nie ulegają zmianie. 

W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zaliczki w terminie 3 
dni roboczych. 

Opłaty dodatkowe: 

• Opłata klimatyczna według stawki lokalnej – płatne na miejscu. 
• Energia elektryczna według wskazań licznika – 1kWh-1zł 

Informacje dodatkowe: 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 w sezonie 
głównym od 27.06.2015 do 01.09.2015. 

2. Doba hotelowa poza sezonem do ustalenia indywidualnego. 
3. Dzieci do 5 roku życia, które jest jako 6 osoba w domku pobyt bezpłatny (max 1 

dziecko na 1 domek) 
4. Parking w cenie pobytu (1 samochód), każdy następny samochód 10 zł za dobę. 
5. WiFi – bezpłatnie. 
6. Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na 

ręku w sezonie głównym od 27.06.2015 do 01.09.2015. 
7. Nie przyjmujemy zwierząt domowych. 

Rezygnacja z rezerwacji: 

• W przypadku rezygnacji z wczasów do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zwrotowi 
podlega cała wpłacona kwota zaliczki. 

• W przypadku rezygnacji do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu zostaje potrącone 30% 
zaliczki. 

• W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu zostaje potrącone 50% 
zaliczki. 

• W przypadku rezygnacji późniejszej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu zaliczka 
nie podlega zwrotowi. 

• W przypadku opłaty całego kosztu pobytu a następnie rezygnacji z niego, wyliczana 
jest kwota zaliczki i od niej odtrącana jest kara według powyższych punktów, 
pozostałe środki pieniężne są zwracane rezerwującemu. 

 


