
Niski sezon Średni sezon Wysoki sezon

1.02-30.04 30.04-3.05 10.06-14.06

3.05-10.06 16.08-06.09 26.06-16.08

14.06-26.06

06.09-30.12

domek 

drewniany             225/E200                                               280/E250                                               340  

domek 

murowany             250/E250                                               300/E270                                               360  

Oferujemy Państwu rabat w wysokości 15% ceny za domek przy pobycie ciągłym powyżej 9 noclegów.
Rabat dotyczy jedynie powyższych standardowych stawek.

Promocja:  1 wejścia grati na Park  Linowy dla każdej oioby, przy pobycie 7-9 noclegów wraz z  pełnym
wyżywieniem. 2 wejścia grati na Park Linowy dla każdej oioby, przy pobycie 10 noclegów i powyżej wraz z
pełnym wyżywieniem

W cenie za pobyt jeit (w zależności od doitępności):

- bilard,

- rowery wodne, kajaki, łódki

- rowery terenowe

- korty teniiowe i boiika wielofunkcyjne

- iauny - 1 wejście na każde 7 dni pobytu

- zajęcia dla dzieci od poniedziałku do niedzelę od 10.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 19.00 w iezonie letnim.

Opłata klimatyczna – wynoii 2 zł dziennie dla doroiłych oraz 1 zł dla dzieci do lat 10, płatna przy rejeitracji. 

Wyżywienie  podawane jeit w reitauracji w naitępujących godzinach

    Śniadanie          8:00 – 10:00

    Obiad              13:00 -16:00

    Kolacja            18:00 - 20:00



Śniadanie: 22 zł dorośli, 17 zł dzieci do 8 lat (pół porcji)    

Obiad: 35 zł  dorośli, 22 zł  dzieci do 8 lat (pół porcji) (zupa, drugie danie, chleb i kompot)

Kolacja: 22 zł dorośli, 17 zł  dzieci do 8 lat (pół porcji)

Przy zamówieniu całodziennego wyżywienia:

70 zł - dorośli

50 zł - dzieci

Porcje dziecięce przysługują wyłącznie dzieciom do lat 8.

Samochód osobowy 15 zł Goście wynajmujący domek pierwizy iamochód- bez opłat 

Zwierzęta – 15 zł dziennie Zwierzęta muizą być trzymane na imyczy i nie mają witępu na plażę.

Grzejnik elektryczny – 20zł/doba

Kort Tenisowy – 25zł/1h (bezpłatny dla gości domków)

Piłka do siatkówki plażowej – 5zł/ 1h (bezpłatny dla gości domków)

Sprzęt do tenisa stołowego – 5zł/ 1h (bezpłatny dla gości domków)  

Rowery Wodne - od 20zł/ 1h (bezpłatny dla gości domków) 

SZKOŁY

nocleg 42 zł/oi

całodzienne wyżywienie 58 zł/oi

śniadanie 18 zł

obiad 22 zł

kolacja 18 zł

CENNIK PARK LINOWY (indywidualny)

MALUCH 1 godz - 20 zł 1/2 godz - 12 zł

ŁATWA 28 zł



ŚREDNIA 35 zł

TRUDNA 35 zł

TYROLKA 20 zł / przy zakupie innej trasy 17 zł

KARNET ŁATWA + ŚREDNIA 50 zł

KARNET ŚREDNIA + TRUDNA 55 zł

PRZEJŚCIE TRASY Z INSTRUKTOREM 25 zł

CENNIK PARK LINOWY (grupy powyżej 15  os  ó  b)  

MALUCH 1 godz - 18 zł 1/2 godz - 10 zł

ŁATWA 23 zł

ŚREDNIA 30 zł

TRUDNA 30 zł

TYROLKA 17 zł / przy zakupie innej trasy 14 zł

KARNET ŁATWA + ŚREDNIA 40 zł

KARNET ŚREDNIA + TRUDNA 45 zł

PRZEJŚCIE TRASY Z INSTRUKTOREM 25 zł




