
 
 

CENNIK 

 
Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 

 

Cennik pokoi 

Pokój jednoosobowy  

ze śniadaniem 
135 PLN brutto 

Pokój jednoosobowy  

bez śniadania 
110 PLN brutto 

Pokój dwuosobowy  

ze śniadaniem 
190 PLN brutto 

Pokój dwuosobowy  

bez śniadania 
150 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy  

ze śniadaniem 
265 PLN brutto 

Pokój trzyosobowy  

bez śniadania 
200 PLN brutto 

Apartament* ze śniadaniem 325 PLN brutto 

Apartament* bez śniadania 300 PLN brutto 

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 25 PLN/os. brutto 

 
* Apartament zawiera dwa pokoje, aneks kuchenny, pralkę, 

TV 60″, cyfrowy polsat z pakietem HBO 

 

Podane ceny obowiązują do 3.12.2018. 

 

Pobyt całodobowy pracownika delegowanego 

wraz z wyżywieniem HB / śniadanie oraz obiadokolacja 

wybór z karty/ – to koszt 120 PLN – BRUTTO !!! 

Zakwaterowanie w pokojach  dwu oraz trzyosobowych 

powyżej 3 dób hotelowych. 

 

Pokoje wyposażone w telewizory LED , łazienkę, wifi 

Pobyt dzienny w godz 10.00-18.00 w pokoju  

1-osobowym: 100 PLN brutto 

 

Przedłużenie doby hotelowej: 10 PLN brutto / h 

 

Cennik gastronomiczny 
Lunch: 30 PLN brutto / osoba (wg zamówienia w dniu 

poprzedzającym) 

Obiad – zupa: 10 PLN brutto 

Obiad – drugie danie: 35 PLN brutto 

Deser – naleśniki lub lody z polewą: 15 PLN brutto 

 

W soboty i niedziele goście restauracji korzystają z serwisu 

cateringowego zamawianego w oparciu o indywidualne 

zamówienia telefoniczne (numer oraz menu w pokojach). 

Wyżywienie w naszym obiekcie może stanowić integralną część 

usługi hotelowej. 

 

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 – 25,00 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. 

 
 

 
 

UWAGI OGÓLNE 
W cenę pobytu wliczony jest podatek vat 8 % 

 

Nasz obiekt pracuje w systemie natychmiastowego rozliczenia usługi hotelowej. 

 

Pobyty firmowe oraz wieloosobowe wymagają mailowej formy potwierdzenia zamówienia rezerwacji. 


