Rodzinne wakacje między morzem i jeziorem

Camping Rodzinny - Cennik 2022
KOMENTARZ DO CENNIKA I INFORMACJE O RABATACH

Osoba dorosła
Dzieci do lat 15
Zwierzęta domowe
Parcela (w zależności od lokalizacji)

9zł* /10zł
4.50zł* / 5zł
10zł
od 72zł* do 99zł*

* - cena zawiera rabat 10% za pobyt opłacony z góry min. 7 dni

Animacje dla dzieci (lipiec - sierpień)
Zabawy z animatorami, ogniska, Klauni Kulki

bezpłatnie

Prąd

bezpłatnie

Umywalnia, prysznice, toalety

bezpłatnie

Przedsionek do przyczepy (w obrębie parceli)

bezpłatnie

Kuchnia polowa (zlew, kuchenki gazowe)

bezpłatnie

Internet WiFi (tam gdzie dostępny)

1. Na koszt pobytu składa się cena osobowa i cena parceli.
2. Ceny zawierają podatek VAT.
3. Ceny nie zawierają opłaty klimatycznej (miejscowej)
4. Opłata za zwierzę nie zgłoszone: +100zł + opłata za każdy dzień pobytu wg cennika.
5. Przy płatnościach za z góry za min. 7 dni udzielamy rabatu 10%. W takiej sytuacji
w przypadku wcześniejszego wyjazdu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

*bezpłatnie

* - dla maksymalnie 2 urządzeń. Kolejne urządzenia płatne wg cennika (dostępny na recepcji)
Dodatkowa przyczepa / namiot, lub przyczepa / namiot wystające poza obręb parceli

10.00zł

Dodatkowy samochód / motocykl

15.00zł

INFORMACJE DODATKOWE
Doba hotelowa na campingu rozpoczyna się i kończy o godzinie 12:00 bez względu na godzinę
przyjazdu. W przypadku wyjazdu tego samego dnia po godzinie 12:00 naliczona zostanie kolejna
stawka dzienna.
W ramach pobytu w naszym ośrodku, dzieci Gości mogą brać nieodpłatnie udział we wszystkich
zabawach prowadzonych przez naszą animatorkę. Imprezy organizowane (Klauni Kulki, ogniska,
itp) są bezpłatne również dla Gości Campingu. Osoby odwiedzające naszych Gości wnoszą opłatę
wg. Cennika.
Na terenie ośrodka bardzo rygorystycznie podchodzimy do przestrzegania ciszy nocnej, która
obowiązuje od godziny 22:30 do 8:00. Prosimy mieć to na uwadze wybierając wypoczynek na
naszym Campingu. Nocne imprezowanie jest u nas bardzo niemile widziane.
Mając na uwadze spokój naszych Gości, nowe przyczepy i namioty przyjmujemy pomiędzy
godziną 8:00 a 20:00. Ze względu na fakt, że namiot lub przyczepa stanowią wątpliwą izolację
akustyczną, niemożliwy jest wjazd na nasze pole przed godziną 8:00 i rozkładanie namiotu /
przyczepy w czasie, gdy większość naszych Gości jeszcze śpi. Przyjazd po godzinie 20:00 jest
możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, jednak nie później niż do godziny 21:00. W
przypadku dużego obłożenia, wjazd na pole będzie możliwy wyłącznie do godziny 19:30.

UWAGA!!!
PODCZAS ROZSTAWIANIA NAMIOTU / PRZYCZEPY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ POLECEŃ PERSONELU
OŚRODKA W ZAKRESIE LOKALIZACJI
Ze względu na położenie ośrodka, jego niewielkie rozmiary oraz występowanie
na jego terenie miejsc zalewowych nie jest możliwe ustawienie namiotu / przyczepy
w dowolnym miejscu. Nasi pracownicy znający dokładnie teren oraz zasady
obowiązujące na naszym kempingu chętnie pomogą w wyborze lokalizacji.

