WEEKEND MAJOWY
Ośrodek

MEDUZA
ŚWINOUJŚCIE

ZŁOTA RYBKA
DZIWNÓWEK

SŁONECZNY BRZEG
MIELNO

KORAB
USTRONIE MORSKIE

Termin

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

sprzedaż dobowa
w okresie 01.05-03.05

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

30.04-03.05
RADOŚĆ
USTKA

PÓŁWYSEP
JASTARNIA

sprzedaż dobowa
w okresie 29.04-3.05

ZACISZE
SPAŁA

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

STOKROTKA
KARPACZ

HALNY
KARPACZ

KOLEJARZ
ZAKOPANE

8

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

CENNIK I WEEKEND MAJOWY

30.04-04.05

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

sprzedaż dobowa
w okresie 30.04-03.05

&(11,.

Pokoje

Cena od osoby w PLN

Budynek A

170

Budynek B, C

155

Apartament A - 1 os.

195

Apartament A - 2 os.

260

Apartament A - 3 os.

285

Apartament C - 2 os.

235

Budynek A, B, C

100

Pobyt ze śniadaniem. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Budynek A, B, C

130

Pobyt z wyżywieniem 3 razy dziennie. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Budynek B

145

Budynek A, C

135

Budynek D, E

120

Budynek H, R

160*/135**

Segment 4 osobowy

300

Segment 5 osobowy

370

Pokój 2-osobowy

430

Apartament 2-osobowy

530

Pokój 2-osobowy

150

Apartament 2-osobowy

185

Tylko domki drewniane

255

Pokój 2, 3, 4-osobowy

120

Pokój 1-osobowy

150

Apartament 2-osobowy

345

Pokój z łazienką

580

Pokój podwyższony standard

700

Pokój z łazienką

110

Pokój podwyższony standard

135

Pokój z łazienką

135

Pokój podwyższony standard

160

Pokój z łazienką

140

Pokój studio podwyższony standard

160

Apartament

180
www.naturatour.pl

Cena zawiera

Dodatkowo płatne

Pobyt z wyżywieniem od kolacji do obiadu.
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Opłata uzdrowiskowa ok 4,40 zł. Dopłata do pokoju 1 os - 30%.
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł.
W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem - cena niższa o 30 zł.
Opłata za apartament + wybrane posiłki x ilość osób.

Nocleg z wyżywieniem FB.
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

*Nocleg z wyżywieniem HB / ** nocleg ze
śniadaniem bufetowym.
OPŁATA ZA CAŁY SEGMENT
- noclegi dla ilości osób określonych w nominale segmentu.
Pobyt od 17:00 w dniu przyjazdu do 13:00
w dniu wyjazdu. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.

Opłata klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os - 10% usługi hotelowej.
Dziecięca porcja wyżywienia - zniżka 19 zł przy zakupie pobytu z wyżywieniem
FB. Wspólne spanie - zniżka 25 zł.
Opłata klimatyczna ok. 2 zł za każdy dzień pobytu. Dopłata do pokoju 1 os w
budynku B - 20%, w pozostałych - 10%. Przy sprzedaży dobowej z pełnym
wyżywieniem: dziecięca porcja wyżywienia z samodzielnym miejscem do spania
- zniżka 10%. Spanie na dostawce z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 20%.
Dzieci do lat 3 bez świadczeń - 10 zł ryczałt za dobę.
Opłata klimatyczna. Dopłata do pokoju 1 os - 30 %.
Opłata klimatyczna.
Obowiązkowo należy wykupić minimum 1 posiłek dla każdej osoby w segmencie.

3 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania bufet szwedzki, obiadokolacje
Opłata klimatyczna 3,80 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świadserwowane) - pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie śniadanie.
czeń - gratis. Dziecko do lat 10 z małą porcją wyżywienia i osobnym spaniem w
1 x grill przy ognisku. Parking.
pokoju 2-osobowym: 385 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2-osobowym dopłata
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW. Doba hotelowa 14:00-12:00.
15%. Dodatkowo płatne: Zwiedzanie Ustki z przewodnikiem, przejażdżka
"ciuchcią", zwiedzanie Bunkrów Bluchera, rejs statkiem - jeżeli będą organizowane w tym okresie. Pokój bez balkonu i z prywatną łazienką poza pokojem cena
Nocleg z wyżywieniem HB. Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
niższa o 35 zł (przy pakiecie 3 dniowym), oraz 10 zł przy sprzedaży dobowej.

Cena za domek za dobę, bez wyżywienia.
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Doba hotelowa 16:00-10:00.

Opłata miejscowa ok. 2,20 zł od osoby za dzień pobytu. Ośrodek akceptuje gości
ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu z ośrodkiem i okazaniu wymaganych przepisami szczepień - opłata 15 zł za dobę w wyznaczonych domkach
drewnianych od nr 25 do nr 44, w pozostałych domkach drewnianych opłata 50
zł za dobę.

Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB.
Dla najmłodszych: sala zabaw, plac zabaw, wypożyczenie rowerów.
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis. Dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją
wyżywienia i osobnym spaniem cena 105 zł.
Jedna osoba w pokoju wieloosobowym cena 165 zł. Dodatkowa osoba z wyżywieniem w apartamencie - 130 zł.
Opłata klimatyczna 2 zł od osoby za dzień pobytu.

4 noclegi, wyżywienie 2 x dziennie, pierwsze świadczenie obiadokolacja,
ostatnie śniadanie. Ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Opłata klimatyczna: 2,20 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez
świadczeń - gratis, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - rabat 15%.
Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%.
Doba hotelowa 15:00-11:00.

Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg
ze śniadaniem. Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.
Sprzedaż w cenie osobodnia - nocleg z wyżywieniem HB.
Parking. Podatek VAT. Ubezpieczenie NNW.

Sprzedaż w cenie osobodnia: nocleg z wyżywieniem HB.
Podatek VAT, ubezpieczenie NNW.
Gratis: bilard, ping-pong,piłkarzyki, mini klub dla dzieci.

22 266 87 65

Opłata klimatyczna:ok. 2,40 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez
świadczeń – ryczałt 10,00 zł/doba, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - rabat 15%. Pobyt jednej osoby w pokoju wieloosobowym dopłata 10%.
Doba hotelowa 15:00-11:00.

Opłata miejscowa 2 zł od osoby za dzień pobytu. Dziecko do lat 3 bez świadczeń
- gratis, dziecko do lat 10 z dziecięcą porcją wyżywienia - zniżka 10 zł, osoba na
wspólnym spaniu zniżka 90 zł. Pobyt jednej osoby w pokoju 2 os dopłata 10%.
Doba hotelowa 15:00- 10:00. W przypadku zakupu noclegu ze śniadaniem cena niższa o 20 zł.
CENNIK I WEEKEND MAJOWY
Infolinia:
22 266 87 65 9

