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OFERTA NA TURNUSY TYGODNIOWE Z WYŻYWIENIEM - SEZON 2019 
 

MIESIĄC DOMEK 2 os. DOMEK 4-5 os. 
(max dla 2 os.) 

POKÓJ (PAWILON) 
2 os. 

LIPIEC I SIERPIEŃ 607 zł za os./turnus 677 zł za os./turnus 747 zł za os./turnus 

CZERWIEC I WRZESIEŃ 537 zł za os./turnus 572 zł za os./turnus 677 zł za os./turnus 

MAJ* 502 zł za os./turnus 537 zł za os./turnus 630 zł za os./turnus 
       

      Uwagi: 
1. Powyższy cennik uwzględnia cenę pobytu (7 noclegów) jednej osoby z wyżywieniem (2 posiłki dziennie);   
2. Turnusy zaczynają się w sobotę lub niedzielę od noclegu i kończą śniadaniem; 
3. Nie ma możliwości rezygnacji z poszczególnych posiłków; 
4. Doba zaczyna się o 16 i kończy o 10; 
5. Cennik obowiązuje jedynie przy pobytach minimum 2 osób; 
6. Za dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami pobierana jest opłata ryczałtowa za pobyt: 7 zł/doba; opłata za 
wyżywienie dla takiego dziecka wynosi 25 zł na dzień (10 zł śniadanie + 15 zł obiad); 
7. Pobyt w ramach turnusu dziecka do lat 12 (przy 2 osobach dorosłych) wynosi 350 zł 
8. Opłata klimatyczna za każdy dzień pobytu [osoby dorosłe, dzieci, młodzież ucząca się] - 2 zł (podstawa - 
taryfikator UG Giby) 

CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH 
 

ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWO DZIENNIE TYGODNIOWO 

Łódź wędkarska  35 zł** 200 zł 

Kajak  25 zł**  

Grzejnik  10 zł  

Suszarka do grzybów  10 zł  

Parking  7 zł  

Rozpalenie ogniska + opał 50 zł   

Korzystanie ze swojego sprzętu elektrycznego  5 zł***  

Późniejsze wymeldowanie po uzgodnieniu z 
recepcją 

50% swojej 
doby hotelowej 

  

Zwierzęta  10 zł***  

Lodówka  10 zł  
 
* Warunki rezerwacji pobytów w maju po uzgodnieniu z recepcją; ** dzień = 8 godzin w czasie pracy wypożyczalni (10-18);  *** za każdą sztukę  
Uwaga! Sprzęt używany do połowu ryb może być na wodzie jedynie do zmierzchu. Obowiązuje zakaz połowów z kajaka. 

Niniejszy dokument jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
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