
 
 

CENNIK 

 
Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 

 

Cennik pokoi 

Pokój jednoosobowy  

ze śniadaniem 
120 PLN brutto 

Pokój jednoosobowy  

bez śniadania 
100 PLN brutto 

Pokój dwuosobowy  

ze śniadaniem 
190 PLN brutto 

Pokój dwuosobowy  

bez śniadania 
150 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy  

ze śniadaniem 
240 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy  

bez śniadania 
180 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy standard *  

ze śniadaniem 
270 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy standard *  

bez śniadania 
210 PLN brutto 

Pokój czteroosobowy  

ze śniadaniem 
300 PLN brutto 

Pokój czteroosobowy  

bez śniadania 
220 PLN brutto 

Apartament Standard Lux ** 

śniadanie GRATIS 
250 PLN brutto 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 20 PLN/os. brutto 

 
Pokoje wyposażone w telewizory LED , łazienkę, wifi 

* pokoje standard dodatkowo wyposażone w lodówkę i ankes 

kuchenny 

** apartament lux – dwa pokoje, aneks kuchenny , pralka , TV 60″, 

cyfrowy polsat z pakietem HBO 

POWYŻEJ 3 DÓB HOTELOWYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 

NEGOCJACJI CEN. 

 

Pobyt dzienny w godz 10.00-18.00 w pokoju  

2-osobowym: 100 PLN brutto 

 

Przedłużenie doby hotelowej: 10 PLN brutto / h 

 

Lunch: 20 PLN brutto / osoba 

 

Obiadokolacja + kawa: 25 PLN brutto / osoba (dla pobytów 

firmowych) 

 

Cennik wynajmu sali konferencyjnej 
Każda rozpoczęta godzina:  50 PLN brutto 

 

Nr konta bankowego 
BZ WBK 23 1090 2008 0000 0001 2302 3228 

 

Regulamin rezerwacji 
1. Dokonana rezerwacja będzie obowiązywać do godz. 24.00 w 

dniu przybycia. 

Po tej godzinie nie możemy zagwarantować Państwu dostępności 

wybranego pokoju. 

2. Dzieci do lat 14 przebywają w hotelu bezpłatnie ( jeżeli zajmują 

to samo łóżko). 

3. Śniadanie w formie stołu szwedzkiego – 20,00 PLN brutto / os., 

serwowane w restauracji. 

Posiłki na życzenie mogą być podawane do pokoju. 

4. Nie przyjmujemy zwierząt. 

5. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy się o godz. 

11.00 dnia następnego. 

 

PROMOCJE 
Pobyt powyżej 3 dni uprawnia do otrzymania 50% rabatu na 

śniadania. 

 

– 25% od cen ze śniadaniem w weekendy (nocleg 

sobota/niedziela, niedziela/poniedziałek).

 
 

UWAGI OGÓLNE 
W cenę pobytu wliczony jest podatek vat 8 % 

 

CENY POBYTÓW POWYŻEJ CZTERECH DÓB HOTELOWYCH USTALANE SĄ INDYWIDUALNIE W OPARCIU O ZAWIERANĄ UMOWĘ ŚWIADCZENIA 

USŁUG HOTELARSKICH. 

 

Nasz obiekt pracuje w systemie natychmiastowego rozliczenia usługi hotelowej. 

 

Jednorazowa realizacja w trybie ciągłym 10 dób hotelowych daje możliwość uzyskania 10% upustu z odroczonym terminem płatności. 

 

Negocjacje cenowe w ramach pobytów firmowych, delegacyjnych, itp. – pod numerem 604422800! 

 

Pobyty firmowe oraz wieloosobowe wymagają mailowej formy potwierdzenia zamówienia rezerwacji. 


