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RABAT 7% 13% 15% 7% 13% 15% 7% 13% 15% 7% 13% 15%

1-osobowy 299 zł   278 zł        260 zł 254 zł 277 zł   258 zł        241 zł 235 zł   247 zł   230 zł 215 zł      210 zł   215 zł   200 zł        187 zł 183 zł   

dorośli w pokoju wieloosobowym 291 zł   271 zł        253 zł 247 zł 266 zł   247 zł        231 zł 226 zł   231 zł   215 zł 201 zł      196 zł   200 zł   186 zł        174 zł 170 zł   

dzieci 3-10 lat korzystające z 

osobnego miejsca do spania
179 zł   166 zł        156 zł 152 zł 158 zł   147 zł        137 zł 134 zł   137 zł   127 zł 119 zł      116 zł   120 zł   112 zł        104 zł 102 zł   

dzieci od 3 do 10 lat  bez 

osobnego miejsca do spania
144 zł   134 zł        125 zł 122 zł 130 zł   121 zł        113 zł 111 zł   115 zł   107 zł 100 zł      98 zł     100 zł   93 zł          87 zł 85 zł     

dorośli bez osobnego miejsca do 

spania
173 zł   161 zł        151 zł 147 zł 148 zł   138 zł        129 zł 126 zł   145 zł   135 zł 126 zł      123 zł   137 zł   127 zł        119 zł 116 zł   

DODATKOWE INFORMACJE:

Stawka dzienna obejmuje nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z pełnym wyżywieniem. 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 15:00 i trwa do 11:00 

PAKIETY rozpoczynaja się obiadokolacją i kończą śniadaniem. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godz 15:00 wykwaterowanie do 11:00

Osoby uprawnione z resortu MSWiA otrzymują dodatkowy rabat  zgodny z zarządzeniem Dyrektora CUL aby go uzyskać  należy okazać legitymacje  służbowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu w resorcie

Za niewykorzystane posiłki i noclegi przy wykupieniu pakietu nie przewiduje się zwrotu należności i wydawania prowiantu

Koszt wyżywienia:   DOROŚLI   90,00 zł w tym śniadanie 40,00 zł obiadokolacja 50,00 zł     DZIECI   45,00zł w tym śniadanie 20,00 zł obiadokolacja 25,00 zł

Dzieci do lat 3  gratis 

Opłata za zwierzę - 30,00 zł/dobę

Parking: lipiec - sierpień - 30,00 zł/ doba ; w pozostałych okresach 22,00 zł/ doba

Ceny pobytów grupowych ustalane indywidualnie z Kierownikiem Ośrodka  tel. 504315701

Centrum Usług Logistycznych  

 CENNIK WCZASÓW 2023 

16.06-30.06-01.09-15.0930.06-31.08 01.06-15.06 oraz 15.09-30.09
pozostałe okresy z wyłączeniem świąt i 

ofert specjalnych

ul. Słowackiego 4-6,72-600 Świnoujście  tel.  91/3212448 e-mail: swinoujscie@cul.com.pl konto bankowe BGK O. w Warszawie , Al.. Jerozolimske 7, 90113010170020146539200021


