
 
 

Cennik Październik 2019 
PODANE PONIŻEJ CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY POBYTACH NA MINIMUM DWIE 
DOBY. POBYTY NA POJEDYNCZE DOBY PODLEGAJĄ INNEMU CENNIKOWI. 

 
Pokój dwuosobowy 

(do wyboru małżeńskie łóżko lub dwa pojedyncze) 
220 zł/doba od dwóch osób 

(niedziela-piątek) 
280 zł/doba od dwóch osób 

(piątek-niedziela) 
 

Pokój dwuosobowy z prywatną zewnętrzną łazienką tylko do tego pokoju (dwa 
pojedyncze łóżka) 

200 zł/doba od dwóch osób 
(niedziela-piątek) 

260 zł/doba od dwóch osób 
(piątek-niedziela) 

 
Apartament z balkonem 

270 zł od dwóch osób 
320 zł od trzech osób 

(niedziela-piątek) 
320 zł od dwóch osób 
370 zł od trzech osób 

(piątek-niedziela) 
 

Apartament Dwupokojowy 
300 zł/doba od dwóch osób 
340 zł/doba od trzech osób 

380 zł/doba od czterech osób 
(niedziela-piątek) 

350 zł/doba od dwóch osób 
390 zł/doba od trzech osób 

430 zł/doba od czterech osób 
(piątek-niedziela) 

 
 

POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST WPŁATA ZADATKU. ZADATKI NIE PODLEGAJĄ 
ZWROTOWI. 



 
 

Cennik Listopad 2019 
PODANE PONIŻEJ CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY POBYTACH NA MINIMUM DWIE 
DOBY. POBYTY NA POJEDYNCZE DOBY PODLEGAJĄ INNEMU CENNIKOWI. 

!!! 01.11.2019 – Obiekt jest nieczynny!!! 

 
Pokój dwuosobowy 

(do wyboru małżeńskie łóżko lub dwa pojedyncze) 
180 zł/doba od dwóch osób 

(niedziela-piątek) 
220 zł/doba od dwóch osób 

(piątek-niedziela) 
 

Pokój dwuosobowy z prywatną zewnętrzną łazienką tylko do tego pokoju (dwa 
pojedyncze łóżka) 

160 zł/doba od dwóch osób 
(niedziela-piątek) 

200 zł/doba od dwóch osób 
(piątek-niedziela) 

 
Apartament z balkonem 

220 zł od dwóch osób 
240 zł od trzech osób 

(niedziela-piątek) 
260 zł od dwóch osób 
310 zł od trzech osób 

(piątek-niedziela) 
 

Apartament Dwupokojowy 
240 zł/doba od dwóch osób 
260 zł/doba od trzech osób 

300 zł/doba od czterech osób 
(niedziela-piątek) 

280 zł/doba od dwóch osób 
330 zł/doba od trzech osób 

380 zł/doba od czterech osób 
(piątek-niedziela) 

 
POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST WPŁATA ZADATKU. ZADATKI NIE PODLEGAJĄ 

ZWROTOWI. 



 
 

Cennik Grudzień 2019 
PODANE PONIŻEJ CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY POBYTACH NA MINIMUM DWIE 
DOBY. POBYTY NA POJEDYNCZE DOBY PODLEGAJĄ INNEMU CENNIKOWI. 

CENNIK OBOWIĄZUJE DO 23.12.2019 

 
Pokój dwuosobowy 

(do wyboru małżeńskie łóżko lub dwa pojedyncze) 
160 zł/doba od dwóch osób 

(niedziela-piątek) 
220 zł/doba od dwóch osób 

(piątek-niedziela) 
 

Pokój dwuosobowy z prywatną zewnętrzną łazienką tylko do tego pokoju (dwa 
pojedyncze łóżka) 

140 zł/doba od dwóch osób 
(niedziela-piątek) 

200 zł/doba od dwóch osób 
(piątek-niedziela) 

 
Apartament z balkonem 

195 zł od dwóch osób 
220 zł od trzech osób 

(niedziela-piątek) 
230 zł od dwóch osób 
280 zł od trzech osób 

(piątek-niedziela) 
 

Apartament Dwupokojowy 
220 zł/doba od dwóch osób 
240 zł/doba od trzech osób 

260 zł/doba od czterech osób 
(niedziela-piątek) 

260 zł/doba od dwóch osób 
310 zł/doba od trzech osób 

360 zł/doba od czterech osób 
(piątek-niedziela) 

 
POTWIERDZENIEM REZERWACJI JEST WPŁATA ZADATKU. ZADATKI NIE PODLEGAJĄ 

ZWROTOWI. 



 


