
 

CENNIK 2021 

Termin 
Cena za pokój za dobę w PLN 

Pokój 1-os. Pokój 2-os. 

Pokój rodzinny 
Superior       
(cena dla      

max. 2 osób) 

Pokój rodzinny 
Superior de Lux 

(cena dla     
max. 2 osób) 

Apartament 
PANORAMA 

(cena dla 
max. 2 osób) 

Apartament 
CÔTE             

(cena dla 
max. 2 osób) 

od do 

02.01.2021 27.02.2021 240,00 320,00 520,00 540,00 620,00 720,00 

27.02.2021 27.03.2021 260,00 360,00 560,00 580,00 660,00 760,00 

27.03.2021 01.05.2021 290,00 400,00 560,00 580,00 700,00 800,00 
01.05.2021 29.05.2021 320,00 450,00 560,00 580,00 750,00 850,00 
29.05.2021 26.06.2021 370,00 530,00 620,00 640,00 830,00 930,00 

26.06.2021 28.08.2021 440,00 650,00 850,00 870,00 950,00 1050,00 
28.08.2021 02.10.2021 370,00 530,00 620,00 640,00 830,00 930,00 
02.10.2021 30.10.2021 320,00 450,00 550,00 570,00 750,00 850,00 

30.10.2021 27.11.2021 290,00 390,00 490,00 510,00 690,00 790,00 
27.11.2021 19.12.2021 290,00 390,00 490,00 510,00 690,00 790,00 

 

W cenie: 

• śniadanie w formie bufetu (forma i miejsce serwowania śniadania uzależnione od aktualnych 

wytycznych służb sanitarnych)  

• korzystanie ze strefy SPA (basen kryty, jacuzzi zewnętrzne, sauna sucha, sauna 

parowa, sauna Infrarot, prysznic wrażeń, studnia lodowa, misy do ogrzewania stóp 

przed i po saunie, „Słoneczna łąka”) 

Zniżki dla dzieci przy dwóch pełnopłatnych osobach w pokoju: 

 

• w wieku 0 – 3,99 lat w łóżku rodziców (maksymalnie 1 dziecko) – nieodpłatnie 
• w wieku od lat 4,00 do 11,99 lat – 100,00 PLN za dziecko za dobę 

• w wieku powyżej 12 lat – 120,00 PLN za dziecko za dobę 
 

Dodatkowe opłaty i informacje: 
• opłata uzdrowiskowa – 4,40 PLN od osoby za dobę płatna gotówką w dniu przyjazdu 

• obiad (menu dnia) – 35,00 PLN od osoby za dzień  

• bufet kolacyjny – 40,00 PLN od osoby za dzień (forma i miejsce serwowania kolacji uzależnione  

od aktualnych wytycznych służ sanitarnych) 
• dostawka dla osoby dorosłej – 120,00 PLN za dobę 

• wypożyczenie szlafroka – kaucja + opłata 28,00 PLN od osoby za pobyt do 7 dni 
• łóżeczko turystyczne dla dziecka – 26,00 PLN za dobę 



• Parking: 
w okresie 02.01.2021 – 17.04.2021: 38,00 PLN za dzień 

w okresie 17.04.2021 – 29.05.2021: 46,00 PLN za dzień 

w okresie 29.05.2021 – 02.10.2021: 58,00 PLN za dzień 

w okresie 02.10.2021 – 18.12.2021: 46,00 PLN za dzień 
• check-in: od godz. 15:00       check-out: do godz. 10:00 

• nie przyjmujemy zwierząt 

• na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu 

 

 


