Oferta cenowa na 2019 r.

Budynek Karlik i Karolinka:
Sezon wysoki
(od 29 czerwca do 25 sierpnia)
nocleg (przy opcji wykupienia częściowego lub pełnego wyżywienia)
osoby dorosłe i młodzież
85 zł

dzieci 3-12 lat
55 zł

dzieci do 3 roku życia
20 zł

wyżywienie
osoby dorosłe i młodzież
60 zł: (17 zł śniadanie, 25 zł obiad, 18 zł kolacja)

Dzieci 3-12 lat
50 zł: (15 zł śniadanie, 20 zł obiad, 15 zł kolacja)

nocleg (w opcji pobyt bez wyżywienia)
osoby dorosłe i młodzież
90 zł

dzieci 3-12 lat
65 zł

dzieci do 3 roku życia
20 zł

*w pokojach znajdują się łóżka pojedyncze z opcją zsunięcia, szafa, szafki, stół z krzesłami, tv, czajnik,
szklanki; łazienki wyposażone są w kabinę prysznicową, wc, umywalkę.
*opłata za pobyt dzieci do 3 roku życia dotyczy wspólnego spania z opiekunami, bez osobnego łóżka i
pościeli.

Sezon niski
(do 29 czerwca oraz od 25 sierpnia)

nocleg
osoby dorosłe i młodzież
55 zł

dzieci 3-12 lat
45 zł

dzieci do 3 roku życia
20 zł

wyżywienie
osoby dorosłe i młodzież
55 zł: (17 zł śniadanie, 20 zł obiad, 18 zł kolacja)

dzieci 3-12 lat
42 zł: (12 zł śniadanie, 18 zł obiad, 12 zł kolacja)

Domki letniskowe:

Sezon wysoki
(od 29 czerwca do 25 sierpnia)
domek 5-osobowy (dwupokojowy)
domek 3-osobowy
domek 2-osobowy

260 zł/doba
180 zł/doba
140 zł/doba

*we wszystkich domkach znajdują się łazienki z kabiną prysznicową i wc, łóżka pojedyncze
lub podwójne z pościelą, stół z krzesłami, szafa, szafki, telewizor, radio, czajnik elektryczny i
szklanki. Cena za domek zawiera podatek Vat, prąd, wodę. Za pobyt każdej dodatkowej
osoby w domku pobieramy opłatę 20 zł/doba.

Sezon niski
(do 29 czerwca i po 25 sierpnia)
domek 5-osobowy (dwupokojowy)
domek 3-osobowy
domek 2-osobowy

230 zł
150 zł
120 zł

Nowe domki:
Sezon wysoki
(od 29 czerwca do 25 sierpnia)
nowy piętrowy dom całoroczny

590 zł/doba

Domy z dwoma sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, dwoma łazienkami, tarasem i
balkonem. Cena dotyczy pobytu do 6 osób. Przy pobycie każdej dodatkowej osoby
obowiązuje dopłata 50 zł/doba. Maksymalna ilość miejsc noclegowych - 10. Opłata za energię
elektryczną 1 zł/kWh - płatne w dniu wyjazdu. Pobyt zwierząt tylko po wcześniejszym
ustaleniu z recepcją ośrodka.
Sezo niski
(do 29 czerwca i po 25 sierpnia)
nowy pietrowy dom całoroczny

390 zł/doba

Domy z dwoma sypialniami, salonem z aneksem kuchennym, dwoma łazienkami, tarasem i
balkonem. Cena dotyczy pobytu do 6 osób. Przy pobycie każdej dodatkowej osoby
obowiązuje dopłata 25 zł/doba. Maksymalna ilość miejsc noclegowych - 10. Opłata za energię
elektryczną 1 zł/kWh - płatne w dniu wyjazdu. Pobyt zwierząt tylko po wcześniejszym
ustaleniu z recepcją ośrodka.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 91 386 62 24

* wyposażenie domku: Parter - salon z pozkładaną kanapą, tv; łazienka z prysznicem, dwie
umywalki, wc, szafka, suszarka; aneks kuchenny z kuchenką elektryczną, lodówką,
mikrofalówką, garnki, czajnik, talerze, szklanki, sztućce; stół i 6 krzeseł; taras. Piętro: dwie
sypialnie, każda z podwójnym łóżkiem i rozkładaną kanapą, tv, szafy (jedna sypialnia ma
wyjście na balkon); toaleta.

Informacje i opłaty dodatkowe:
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, kończy o godzinie 10.00.
• W przypadku pobytów z wyżywieniem pierwszy posiłek to obiadokolacja, ostatni –
śniadanie. Istnieje możliwość wykupienia poszczególnych posiłków.
• Śniadania i kolacje serwujemy w formie bufetu, obiady podajemy do stolika (zupa w
wazie, drugie danie na talerzu, napój, deser)
• Opłata za miejsce postojowe na terenie ośrodka wynosi 5 zł/doba
• Wypożyczenie leżaka 2 zł/dziennie, parawanu 2 zł/dziennie
• Opłata klimatyczna pobierana jest w recepcji ośrodka w wysokości określanej przez
Radę Gminy Trzebiatów
• Opłata za psa/kota 10 zł/doba - po ustaleniu podczas rezerwacji
• Wypożyczenie łóżeczka turystycznego 15 zł/doba
• W pokojach i domkach nie posiadamy ręczników
• Wypożyczenie chłodziarki – 10 zł/doba
• Ceny zawierają podatek Vat
WARUNKI ANULACJI:
Rezerwacja może być anulowana w terminie do 31 dni przed przyjazdem - zwrot 50% dokonanej
przedpłaty. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się gościa w
obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada. W celu zagwarantowania rezerwacji
wymagane
jest
dokonanie
przelewu
na
konto
Ośrodka
w wysokości 30% kosztu pobytu.

