
WYPOCZYNEK         INDYWIDUALNY  2017
w okresie od 17.06. do 27.08.2017 - ceny za pokój/apartament – dziennie

ze śniadaniem – stół szwedzki
---------------------------------------------------------------------------------------------------

w okresie do 17.06. i od 27.08.2017 – ceny za pokój/apartament – dziennie
bez wyżywienia

TERMINY
TURNUSÓW

pokój 2 osobowy
         15m2

pokój 3 osobowy
          25m2

apart. 2 pokojowy
 4 osobowy - 30m2

 apart. 2 pokojowy
 4 osobowy - 40m2

 apart. 2 pokojowy
 4 osobowy - 50m2
2xłazienki,2xTV32”

do  17.06.
bez wyżywienia

100,- 130,- 160,- 180,- 200,-

17.06.-24.06.
ze śniadaniem

160,- 240,- 280,- 320,- 360,-

24.06.-01.07.
ze śniadaniem

180,-          270,- 320,- 360,- 400,-

01.07.-08.07.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

08.07.-15.07.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

15.07.-22.07.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

22.07.-29.07.
ze śniadaniem

200,- 300,-           360,- 400,- 440,-

29.07.-05.08.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

05.08.-12.08.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

12.08.-19.08.
ze śniadaniem

200,- 300,- 360,- 400,- 440,-

19.08.-27.08.
ze śniadaniem

180,- 270,- 320,- 360,- 400,-

27.08.-03.09.
bez wyżywienia

120,- 150,- 180,- 200,- 220,-

od  03.09.
bez wyżywienia

100,- 130,- 160,- 180,- 200,-

w okresie  od 17.06. do 27.08.2017  pobyt dodatkowej osoby w pokoju / apartamencie:  
  

50zł od osoby dziennie ze śniadaniem – stół szwedzki
----------------------------------------------------------------------------------------------
w okresie do 17.06. i od 27.08.2017  pobyt dodatkowej osoby w pokoju / apartamencie:

30zł od osoby dziennie
----------------------------------------------------------------------------------------------

w dniach od 17.06. do 26.08.2017  zapraszamy na obiady
w cenie 30zł od osoby dziennie i 20zł dla dzieci do lat 10
zamawiając obiady przy dokonywaniu rezerwacji pokoi

udzielamy na obiady rabatu w wysokości 10%
----------------------------------------------------------------------------------------------

-  w okresie sezonu letniego turnusy 7 dniowe od soboty do soboty  -
-  doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 10.00  -

-  na terenie ośrodka znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych -
-  w celu dokonania rezerwacji należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztów

pobytu, a resztę należności należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu –

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „KAMENA” 84-105 Karwia, ul. Hoża 1
tel.fax 0-58 6747332, 0-506 158088, 0-504 135220

e-mail: recepcja@kamena-karwia.pl
www.kamena-karwia.pl

http://www.kamena-karwia.pl/

