I. Ośrodek Wypoczynkowy w Jastarni:

Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku czteroosobowym,
dwa łózka 2 osobowe na piętrze, łazienka,
aneks kuchenny, TV

Turnusy dla domku nr 1

Cena brutto
za domek/turnus

W pozostałym
okresie ( poza
sezonem
wakacyjnym)

2 380 zł

65 zł /osobo/doba

Cena brutto
za domek/turnus

W pozostałym
okresie ( poza
sezonem
wakacyjnym)

3 598 zł

65 zł /osobo/doba

(od soboty do soboty )
26.06 – 03.07
03 - 10.07
10 – 17.07
17 – 24.07
24 - 31.07
31.07 - 07.08
07 – 14.08
14 – 21.08

Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku sześcioosobowym,
dwa łózka 2 osobowe na piętrze, rozkładana
kanapa na parterze, łazienka, aneks
kuchenny, TV

Turnusy dla domków nr 2,3,4,7,8,9,10
(od niedzieli do niedzieli )
27.06 – 04.07
04 - 11.07
11 – 18.07
18 – 25.07
25.07 - 01.08
01 - 08.08
08 – 15.08
15 – 22.08
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Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku sześcioosobowym,
dwa łózka 2 osobowe na piętrze, rozkładana
kanapa na parterze, łazienka, aneks
kuchenny, TV

Turnusy dla domków nr 5,6

Cena brutto za
domek/ turnus
tygodniowy

W pozostałym
okresie ( poza
sezonem
wakacyjnym )

3598 zł

65 zł /osobo/doba

Cena brutto
za domek/turnus

W pozostałym
okresie
( poza sezonem
wakacyjnym)

( od soboty do soboty )
26.06 – 03.07
03 - 10.07
10 – 17.07
17 – 24.07
24 - 31.07
31.07 - 07.08
07 – 14.08
14 – 21.08
Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku sześcioosobowym,
cztery łóżka pojedyncze na piętrze i dwie
rozkładane kanapy na parterze, łazienka,
aneks kuchenny, TV

Turnusy dla domków nr
11,12,13,14,15
( od soboty do soboty )
26.06 – 03.07
03 - 10.07
10 – 17.07
17 – 24.07
24 - 31.07
31.07 - 07.08
07 – 14.08
14 – 21.08

3598 zł

65 zł /osobo/doba

Uwaga:
• Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1600 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100
ostatniego dnia.
• Za każdą dodatkową osobę w domku sześcioosobowym, pobierana jest opłata w wysokości:
55 zł. brutto.
• Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Urząd Miasta Jastarnia
• Opłata za psa 150 zł brutto.
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II. Pokoje gościnne w Helu

Nr
pokoju

Apartament

1.7

Apartament 4 osobowy na
parterze, łózko podwójne, dwa
łózka pojedyncze, dwie łazienki,
kuchnia, przedpokój

2.1

Apartament dwu osobowy
na parterze, łóżko podwójne,
łazienka, aneks kuchenny, TV

3.2
3.3
3.4

Apartament 6 osobowy na piętrze,
zawiera trzy pokoje wyposażone w
1 łózko podwójne, 4 łóżka
pojedyncze, TV, łazienka i aneks
kuchenny

4.5
4.6

Sezon wakacyjny
Turnusy
tygodniowe

26.06 – 03.07
03-10.07
10-17.07
17-24.07
24-31.07
31.07 – 7.08
07-14.08
14-21.08

Apartament 5 osobowy na piętrze,
1 łóżko podwójne i 3 łózka
pojedyncze, TV, łazienka aneks
kuchenny

Cena brutto
Za
apartament/
turnus
tygodniowy

W pozostałym
okresie (poza
sezonem
wakacyjnym)
cena brutto za
apartament za
dobę

2 996 zł.

260 zł.

1 204 zł

130 zł

3 297 zł

340 zł

2 744 zł.

280 zł

Uwaga:
• Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 1600 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100
ostatniego dnia
• Za każdą dodatkową osobę w sezonie wakacyjnym dopłata w wysokości: 55 zł brutto.
• Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Urząd Miasta Hel
• Opłata za psa 150 zł brutto
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III 4 Domki letniskowe w Helu
Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku czteroosobowym,
dwa łóżka pojedyncze, jedno łóżko 2
osobowe, łazienka, aneks kuchenny, TV
domek nr 1 przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
26.06 – 03.07
03 - 10.07
10 – 17.07
17 – 24.07
24 – 31.07
31.07- 07.08
07 – 14.08
14 – 21.08
•
•
•
•

Cena brutto
za domek/ turnus
tygodniowy

W pozostałym
okresie

2 849 zł

65 zł/ osobo/doba

Uwaga:
Za każdą dodatkową osobę w sezonie dopłata w wysokości 55 zł brutto.
Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 1600 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100
ostatniego dnia
Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Urząd Miasta Hel
Opłata za psa 150 zł brutto

III. Pokoje gościnne pozostałe:
1.Ostrowo - osada podleśniczego
Sezon wakacyjny
Apartament 4 osobowy
1 pokój z łóżkiem małżeńskim, 1 pokój
z dwoma pojedynczymi łóżkami łazienka,
kuchnia TV.

26.06 – 03.07
03-10.07
10-17.07
17-24.07
24-31.07
31.07 – 7.08
07-14.08
14-21.08

Cena brutto
za apartament za
turnus
tygodniowy

W pozostałym
okresie ( poza
sezonem
wakacyjnym )
cena brutto za
apartament za
dobę

2 296 zł

220 zł

Uwaga:
• Za każdą dodatkową osobę dopłata w wysokości 55 zł brutto.
• Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 1600 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100
ostatniego dnia
• Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Urząd Miasta Władysławowo
• Opłata za psa -150 zł brutto
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2. Sobieńczyce – kwatera łowiecka

•
•

Okres

Stawka brutto za osobo/dobę

Cały rok

60 zł.

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 1600 pierwszego dnia i kończy o godz. 1100
ostatniego dnia
Opłata za psa -150 zł brutto

IV. Obiekty rekreacyjne.
Korzystanie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Muza i
zaplecza rekreacyjnego w celach komercyjnych

Negocjacja cenowa

§2
1. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji będzie wpłata 20% zadatku w terminie 7 dni od
otrzymania „ Karty Pobytu” przesłanej przez Nadleśnictwo oraz pozostałej kwoty na 2
tygodnie przed turnusem na konto Nadleśnictwa Wejherowo:
BGŻ S.A O/ Gdańsk nr konta 19 2030 0045 1110 0000 0013 6630
2. W przypadku braku wpłaty nadleśnictwo nie gwarantuje rezerwacji.
3. W okresie od 26 czerwca do 22 sierpnia w OW Jastarnia, domkach letniskowych i pokojach
gościnnych w Helu oraz Pokojach gościnnych w Ostrowie przyjmuje się rezerwacje w
turnusach tygodniowych.
4. W przypadku braku zainteresowania rezerwacją tygodniowa, dopuszcza się możliwość
kilkudniowego wynajmu. Stawka zostaje proporcjonalnie zmniejszona.
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