
CENNIK WYPOŻYCZALNI
RENTAL PRICES

KOMPLET NARCIARSKI
SKI SET 

Cena do 3 godz.

Cena do 3 godz.

Cena do 3 godz.

Cena za 1 dzień

Cena za 1 dzień

Cena za 1 dzień

Cena za 2 dni

Cena za 2 dni

Cena za 2 dni

Cena za 7 dni

Cena za 7 dni

Cena za 7 dni

35 zł

35 zł

35 zł

50 zł

50 zł

50 zł

80 zł

80 zł

80 zł

210 zł

210 zł

210 zł

Price per 1 day

Price per 1 day

Price per 1 day

Price per 2 days

Price per 2 days

Price per 2 days

Price per 7 days

Price per 7 days

Price per 7 days

Price to 3 hours

Price to 3 hours

Price to 3 hours

KOMPLET DZIECIĘCY
SKI SET FOR CHILDREN

Wypożyczony komplet zawiera: narty, buty, kije
Ski set includes: skis, boots, ski poles

Wypożyczony komplet zawiera: narty, buty, kijki, kask
Ski set includes: skis, boots, ski poles, helmet

KOMPLET SNOWBOARD
SNOWBOARD SET 

Wypożyczony komplet zawiera: deskę, buty
Ski set includes: snowboard, boots

Narty/snowboard

Buty

Kijki

Kask

skis/snowboard, лыжи/сноуборд

boots , ботинки 

ski poles , лыжные палки

helmet , шлем

30 zł  40 zł  

25 zł 30 zł 

10 zł 15 zł 

10 zł 15 zł 

cena do 3 godz
price to 3 hours
цена до 3 часов

cena za 1 dzień
price per 1 day
цена за 1 день

Przechowalnia sprzętu

Za rzeczy pozostawione w szafce hotel nie ponosi odpowiedzialności

 Hotel does not take any responsibilities for objects left in the storage locker

5 zł

8 zł

12 zł

20 zł 

3 godz.

6 godz.

12 godz.

24 godz.

storage locker
cena
price

ilość godzin
number of hours

Kontakt :  
tel. 87/ 42 90 029

 tel.kom. 503 011 789

Wyłącznie dla Gości Hotelu Gołębiewski

Wyłącznie dla Gości Hotelu Gołębiewski

Wyłącznie dla Gości Hotelu Gołębiewski

SKI
Mikołajki

11-730 Mikołajki, ul. Mrągowska 34
mikolajki@golebiewski.pl    www.golebiewski.pl

INSTRUKTOR -  130 zł /1 godz. ( dla 1 os. )
                              160 zł /1 godz. ( dla 2 os. )

                           

SKIING INSTRUCTOR -  130 pln /1 hour ( dla 1 pers. )
                                              160 pln /1 hour ( dla 2 pers. )

                                           

* Prosimy o zgłaszanie się na zajęcia z instruktorem z minimum półgodzinnym 
  wyprzedzeniem, w celu dobrania sprzętu i punktualnego rozpoczęcia zajęć.
  Please report to the classes half-hour earlier, to select the equipment and start classes on time.

* Opłata zajęć z instruktorem wymagana przy składaniu rezerwacji.
   Payment for classes with an instructor is required in advance, durning the booking.
  

* Istnieje możliwość bezkosztowej anulacji rezerwacji na dzień przed zajęciami.
   Possibility of free cancellation of the reservation - at the latest one day before the class.
  


