
1 - osobowy stawka dzienna 65,00 90,00 125,00

2 - osobowy stawka dzienna 130,00 180,00 250,00

3 - osobowy stawka dzienna 195,00 270,00 375,00

4 - osobowy stawka dzienna 260,00 360,00 500,00

osoba dodatkowa (od 3 urodzin) bez dodatkowego łóżka stawka dzienna 30,00 65,00 85,00

2 - osobowy (Jaś i Małgosia) stawka dzienna 180,00 230,00 290,00

4 - osobowy (Lida i Wojtek) stawka dzienna 360,00 460,00 580,00

6 - osobowy (Basia i Magda) stawka dzienna 540,00 690,00 870,00

osoba dodatkowa (od 3 urodzin) bez dodatkowego łóżka stawka dzienna 50,00 70,00 95,00

2 - osobowy stawka dzienna 90,00 140,00 180,00

3 - osobowy stawka dzienna 135,00 210,00 270,00

osoba dodatkowa (od 3 urodzin) bez dodatkowego łóżka stawka dzienna 30,00 40,00 50,00

wyżywienie BB
stawka dzienna 

za osobę
35,00 35,00 35,00

wyżYwienie HB
stawka dzienna 

za osobę
90,00 90,00 90,00

wyżywienie BB - dzieci do 10 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
25,00 25,00 25,00

wyżywienie HB - dzieci do 10 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
60,00 60,00 60,00

wyżywienie BB - dzieci do 3 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
gratis gratis gratis

wyżywienie HB - dzieci do 3 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
gratis gratis gratis

DOMEK WILKI - (w cenie wliczony jest parking przy domku, do 

ceny można doiliczyć koszt wyżywienia)
stawka dzienna 450,00 600,00 900,00

parking stawka dzienna 11,00 17,00 20,00

śniadanie 1 osoba 39,00 39,00 39,00

obiadokolacja 1 osoba 59,00 59,00 59,00

śniadanie - dzieci do 10 urodzin 1 osoba 29,00 29,00 29,00

obiadokolacja - dzieci do 10 urodzin 1 osoba 39,00 39,00 39,00

opłata za zwierzęta stawka dzienna 17,00 17,00 17,00

pole namiotowe Camper ** stawka dzienna 34,00 46,00 57,00

koszt prania za 1 pranie cykl prania 15,00 15,00 15,00

wypozyczenia grzejnika/prąd  na dobę stawka dzienna 35,00 35,00 35,00

korzystanie z natrysku / toalety za osobę stawka dzienna 17,00 17,00 20,00

DODATKOWE INFORMACJE 

Wszystkie miejsca hotelowe (z wyjątkiem domku Wilki) sprzedawane są wyłącznie z wyżywieniem HB lub BB.

Pobyty rozpoczynają się obiadokolacją i kończą śniadaniem 

Za niewykorzystane posiłki i noclegi nie przewiduję się zwrotu 

Śniadanie w godzinach 8:00-10:00, obiadokolacja 15:00-17:30 

Wejście na jadalnie odbywa się po okazaniu karty pobytu 

Na jadalni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez okolicznościowych 

Konsumpcja posiłków jedynie w jadalni, za każdy wyniesiony produkt dodatkowa opłata 25,00 zł 

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:30 i kończy o godz. 11:00 następnego dnia

Parking płatny, niestrzeżony. Obiekt nie gwarantuje miejsc parkinowych dla wszystkich Gości 

Parkować wolno tylko na wyznaczonychg miejscach wskazanych przez pracownika

Parking dla osób niepełnosprawnych po okazaniu dokumentu stwierdzającego posiadany stopień - gratis 

Przy pobycie powyżej 20 dni przysługuje rabat 18 % i parking gratis jeśli jest dostępne miejsce

Ważne: przy pobycie 7 dni udzielamy 5% rabatu, a przy 14 dniach 10 %, 

Pracownicy MSWIA otrzymują dodatkowy rabat 5 % po okazniu ważnej legitymacji.

Centrum Usług Logistycznych 

 CENNIK* OSW DZIWNÓW NA ROK  2022

WYŻYWIENIE (przy wykupionym pobycie)

 DOMKI IMIENNE (do ceny należy doliczyć koszt wyżywienia)

ZAKRES DAT 

POKOJE W BAŁTYKU oraz I KATEGORIA DOMKI KEMPINGOWE (do ceny należy doliczyć koszt wyżywienia)

DOMKI II KATEGORII BEZ PEŁNEGO WĘZŁA SANITARNEGO (do ceny należy doliczyć koszt wyżywienia)
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ul.Kaprala Koniecznego 13, 72-420 Dziwnów, e-mail: recepcja.dziwnow@cul.com.pl, tel: 91 38 13 607 kom: 504-315-703 nr 

konta:36 1130 1017 0020 1465 3920 0023 

**- do postoju campera - doliczana jest opłata za natrysk od każdej osoby 

sezon 

niski

sezon 

średni

sezon 

wysoki

* - cennik zawiera ceny standardowe, które mogą w poszczególnych terminach ulegać zmianom

DODATKOWE OPŁATY 


