I.

Ośrodek Wypoczynkowy w Jastarni:
Sezon wakacyjny

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

za domek/turnus

W pozostałym okresie
( poza sezonem
wakacyjnym)

2730 zł

75 zł /osobo/doba

Cena brutto
za domek/turnus

W pozostałym okresie
( poza sezonem
wakacyjnym)

4130 zł

75 zł /osobo/doba

Cena brutto

Turnusy dla domku nr 1
(od soboty do soboty )
25.06 – 02.07
02 - 09.07
09 – 16.07
16 – 23.07
23 - 30.07
30.07 - 06.08
06 – 13.08
13 – 20.08

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 )
26.06 – 03.07
03 - 10.07
10 – 17.07
17 – 24.07
24.07 - 31.08
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

Cena brutto za
domek/ turnus
tygodniowy

W pozostałym okresie
( poza sezonem
wakacyjnym )

4130 zł

75 zł /osobo/doba

Cena brutto

W pozostałym okresie

za domek/turnus

( poza sezonem
wakacyjnym)

Turnusy dla domków nr 5,6
( od soboty do soboty )
25.06 – 02.07
02 - 09.07
09 – 16.07
16 – 23.07
23 - 30.07
30.07 - 06.08
06 – 13.08
13 - 20.08

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 )

25.06 – 02.07
02 - 09.07
09 – 16.07
16 – 23.07
23 - 30.07
30.07 - 06.08

4130 zł

75 zł /osobo/doba

06 – 13.08
13 - 20.08
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: 65 zł.
brutto.
Ceny nie zawierają opłat klimatycznych ustalanych przez Urząd Miasta Jastarnia
Opłata za psa 200 zł brutto.

II.

Pokoje gościnne w Helu

Cena brutto
Sezon wakacyjny
Nr
pokoju

1.7

Apartament

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

Apartament dwu osobowy
2.1

Turnusy
tygodniowe

na parterze, łóżko podwójne,
łazienka, aneks kuchenny, TV

Za
apartament/
turnus
tygodniowy

3430 zł.

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

300 zł.

25.06 – 02.07
02-09.07

1 379 zł
150 zł

09-16.07
16-23.07

3.2
3.3
3.4

23-30.07
Apartament 6 osobowy na piętrze,
zawiera trzy pokoje wyposażone w 1
łózko podwójne, 4 łóżka pojedyncze,
TV, łazienka i aneks kuchenny

30.07-06.08

3 780 zł
390 zł

06-13.08
13-20.08

4.5
4.6

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

3150 zł.
330 zł

Uwaga:
•
•
•
•

Za każdą dodatkową osobę w sezonie wakacyjnym dopłata w wysokości 65 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 200 zł brutto

III 4 Domki letniskowe w Helu
Sezon wakacyjny
turnus w jednym domku czteroosobowym, dwa
łóżka pojedyncze, jedno łóżko 2 osobowe,
łazienka, aneks kuchenny, TV

Cena brutto

domek nr 1 przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

za domek/ turnus
tygodniowy

W pozostałym
okresie

25.06 – 02.07
02-09.07
09-16.07
16-23.07
23-30.07

3276 zł

75 zł/ osobo/doba

30.07-06.08
06-13.08
13-20.08

Uwaga:
•
•
•
•

Za każdą dodatkową osobę w sezonie dopłata w wysokości 65 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 200 zł brutto

III.

Pokoje gościnne pozostałe:

1.Ostrowo - osada podleśniczego

Sezon wakacyjny
Apartament 4 osobowy

Cena brutto

1 pokój z łóżkiem małżeńskim, 1 pokój

za apartament za
turnus tygodniowy

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

2 639 zł

260 zł

z dwoma pojedynczymi łóżkami łazienka,
kuchnia TV.

25.06 – 02.07
02-09.07
09-16.07
16-23.07
23-30.07
30.07-06.08
06-13.08
13-20.08

Uwaga:
•
•
•
•

Za każdą dodatkową osobę dopłata w wysokości 65 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 - 200 zł brutto

2. Sobieńczyce – kwatera łowiecka
Okres

Stawka brutto za osobo/dobę

Cały rok

70 zł

