
Cennik 2022 
 

● Pokój 2 osobowy od 120 -250 zł pokój/doba 

● Pokój 3 osobowy od 180-360 zł pokój/doba 

● Pokój 4 osobowy typu studio240-440 

● Pokój 5 osobowy typu studio 250-500 

 

● Ceny uzależnione są od terminu i długości pobytu 

● Noclegi sprzedajemy zarówno  ze śniadaniami jak i bez. 

● Podane ceny w obiekcie to stawki za pokój za jedną dobę. 

● Wszystkie ceny w PLN bez opłaty klimatycznej (2,00 zł osoba/doba). 

● Możliwość negocjacji cen 

● Akceptujemy bon turystyczny 

● Mile widziane zwierzęta. Ceny ustalamy telefonicznie 

● Dzieci do lat 2 gratis (urodzone po 31.08.2020) wspólne łóżko z rodzicami , bez świadczeń 

 

REGULAMIN 

Ważne informacje dotyczące rezerwacji: 

wpłata zadatku oznacza akceptację poniższego regulaminu 

● doba rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. 

● przy rezerwacji prosimy podać ostateczną datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący 

dla obu stron, a następnie wpłatę zadatku za 3 doby  na konto: 

○ Pokoje Gościnne i Jadłodajnia Justynka Justyna Dettlaff 

○ BGŻ BNP Paribas 90 1600 1462 1821 8665 9000 0001 

○ tytułem: imię i nazwisko, data pobytu i nr telefonu 

● zadatek płatny bezpośrednio po rezerwacji telefonicznej, przy rezygnacji z pobytu 

bezzwrotny 

● pozostała część należności za pobyt regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas 

zameldowania 

● w przypadku wcześniejszego wyjazdu przez Gościa, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty 

za dni niewykorzystane 

● płatność gotówką  ( w dniu przyjazdu) 

● wystawiamy faktury VAT 

 

 



 

 

 Wysoki sezon 

09.07- 21.08 

 

Średni sezon 

01.07-08.07 

22.08-31.08 

Długi weekend majowy 

(29.04-03.05.2022) 

Długi weekend 

czerwcowy (16.06-

19.06.2022) 

 

Niski sezon 

Maj, czerwiec , wrzesień 

 (z wyłączeniem długich 

weekendów) 

 BB Sam nocleg BB Sam nocleg BB Sam nocleg 

Pokój 

 2 osobowy 

250 200 200 150 180 120 

Pokój 

 3 osobowy 

360 270 270 210 240 180 

Studio 

4 osobowe 

440 320 360 280 320 240 

Studio 

 5 osobowe 

500 400 450 300 400 250 

 

Dzieci do lat 2 gratis (urodzone po 31.08.2020) wspólne łóżko z rodzicami , bez świadczeń 
Dzieci 2- 10 lat 90 zł/nocleg ze śniadaniem 70 zł/sam nocleg (przy 2 osobach pełnopłatnych ) 

 


