
399,90 zł
449,90 zł
299,90 zł
399,90 zł
399,90 zł

549,90 zł
649,90 zł
399,90 zł
549,90 zł
549,90 zł

      799,90 zł
  999,90 zł
  599,90 zł

799,90 zł
799,90 zł

Apartament Columbus – do 4 osób
Apartament Rzymski – do 4 osób
Słoneczna Suita – do 3 osób
Rodzinne Studio Tarasowe – do 4 osób
Słoneczna Suita Panorama – do 4 osób

 Pobyty o charakterze hotelowym - w dowolnych terminach.
 Tych z Państwa, którzy nie planują wakacji w rytmie 
tygodniowym, zapraszamy w dowolnie wybranych terminach. Podane 
ceny są cenami za dobę. Ceny posiłków dla osoby.

 Pakiet gastronomiczny to trzy posiłki dziennie: śniadanie, lunch, obiadokolacja. 
Tygodniowy pakiet rozpoczyna się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, kończy 
śniadaniem w dniu wyjazdu.

 W sezonie wakacyjnym (od 24 czerwca do 27 sierpnia) polecamy tygodniowe, 
wakacyjne pakiety pobytowe. Ceny pakietowe mają zastosowanie w przypadku, jeśli Państwa 
wakacje będą trwały od soboty do soboty albo od niedzieli do niedzieli oraz dotyczyć będą 
pobytu z pełnym wyżywieniem. Końcowa cena jest sumą cen za apartament i gastronomię.

Nocleg dodatkowej osoby w apartamencie, studiu lub suicie kosztuje 99,90 zł za dobę.
W przypadku dzieci młodszych niż 12 lat – 59,90 zł. Dodatkowo mamy dla dzieci 50% zniżki
w cenach posiłków. Naszych honorowych gości (dzieci młodsze niż 2 lata) zapraszamy gratis .

Cena Apartamentu Columbus – do 4 osób

Cena Apartamentu Rzymskiego – do 4 osób

Cena Słonecznej Suity – do 3 osób

Cena Rodzinnego Studia Tarasowego – do 4 osób

Cena Słonecznej Suity Panoramy – do 4 osób

Cena Rodzinnego Studia Tarasowego 
z dwiema sypialniami – do 5 osób

Cena Apartamentu Grandee – do 6 osób

Tygodniowy pakiet gastronomiczny – cena dla osoby

5 199,90 zł

6 599,90 zł

3 899,90 zł

5 199,90 zł

5 199,90 zł

6 599,90 zł

7 899,90 zł

  789,90 zł

5 299,90 zł

6 699,90 zł

3 999,90 zł

5 299,90 zł

5 299,90 zł

6 699,90 zł

7 999,90 zł

   799,90 zł

2-gi i kolejny tydzień1-szy tydzień

Sezon
wakacyjny

24.06 – 27.08.

Sezon przyjazny
13 –17.04,

29.04 – 3.05,
14 – 24.06,

27.08 – 3.09.

Sezon rekreacyjny
17 – 29.04,

3.05 – 14.06,
3.09 – 12.11.

 Wakacyjne pakiety pobytowe.



199,90 zł1 999,90 złDomek

Sezon wakacyjny
25.06 – 27.08.

Cena za tydzień

Sezon rekreacyjny i przyjazny
do 25.06 i od 27.08.

Cena za dobę

Dzieci młodsze niż 12 lat mają 50% zniżki w cenach posiłków. 
Naszych honorowych gości (dzieci młodsze niż 2 lata) zapraszamy gratis .

 

 Zwierzęta.
 Z największą przyjemnością będziemy gościli Państwa czworonożnych przyjaciół. 
Opłata za ich wakacje to 49,90 zł dziennie, nie więcej jednak niż 299,90 zł za cały pobyt. 
Zamiar przyjazdu z psem lub kotem uprzejmie prosimy zgłosić na etapie rezerwacji. 
Prosimy o zabranie stosownych dokumentów typu książeczka szczepień etc. etc.

 Domek campingowy.
 Dysponujemy jednym 50 metrowym domkiem. Składają się nań dwa pokoje, 
łazienka, garderoba. Cena w sezonie wakacyjnym dotyczy wynajęcia domku                 
na tydzień (definiowany jako 7 dób, od niedzieli – do niedzieli). W pozostałych 
okresach cena dotyczy wynajęcia na dobę.

 Opłaty klimatyczne, 
za parking, za udział dzieci 
w zajęciach animacyjnych, 
za korzystanie z internetu.
 Zawarte są one już              
w cenach za pobyt.

 Wyposażenie.
 Wszystkie apartamenty, studia i suity 
wyposażone są w łazienkę, lodówkę, co najmniej 
jeden min. 32 calowy telewizor LCD, szafę, ławę, 
biurko-toaletkę, bezprzewodowy dostęp do inter- 
netu. Na życzenie (nieodpłatnie) uzupełnimy 
wyposażenie o łóżeczko dziecięce, wanienkę, etc. etc.

Serdecznie zapraszamy
Columbus Team

Rodzinne Studio Tarasowe z dwiema sypialniami – do 5 osób 
Apartament Grandee – do 6 osób
Całodzienne wyżywienie
Śniadanie – szwedzki bufet
Obiadokolacja – szwedzki bufet
Lunch – szwedzki bufet
Obiad – szwedzki bufet
Kolacja – szwedzki bufet
Nocleg dodatkowej osoby
Nocleg dodatkowego dziecka (do 12 lat)

459,90 zł
519,90 zł
 89,90 zł
 34,90 zł

  –      
–      

 39,90 zł
 34,90 zł
 59,90 zł
 39,90 zł

649,90 zł
749,90 zł
 89,90 zł
 34,90 zł

–       
–       

   39,90 zł
 34,90 zł
 59,90 zł
 39,90 zł

999,90 zł
1 149,90 zł
 119,90 zł
 39,90 zł
 79,90 zł
 39,90 zł

–       
–       

 99,90 zł
 59,90 zł
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