
1 - osobowy stawka dzienna 95,00 115,00 160,00

2 - osobowy stawka dzienna 180,00 225,00 310,00

2 - osobowy z balkonem stawka dzienna 180,00 225,00 330,00

3 - osobowy stawka dzienna 270,00 335,00 460,00

3 - osobowy z balkonem stawka dzienna 270,00 335,00 480,00

4 - osobowy stawka dzienna 360,00 445,00 600,00

osoba dodatkowa (od 3 roku życia) bez dodatkowego łóżka stawka dzienna 40,00 60,00 80,00

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

wyżywienie BB
stawka dzienna 

za osobę
38,00 38,00 38,00

wyżYwienie HB
stawka dzienna 

za osobę
98,00 98,00 98,00

wyżywienie BB - dzieci do 13 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
27,00 27,00 27,00

wyżywienie HB - dzieci do 13 urodzin
stawka dzienna 

za osobę
65,00 65,00 65,00

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

Nr 6, 9, 14, 15 i 26 (4 - osob.) stawka dzienna 390,00 500,00 650,00

Nr 10 (2 - osob.) stawka dzienna 270,00 320,00 400,00

dostawka stawka dzienna 20,00 40,00 90,00

parking - samochód osobowy stawka dzienna 11,00 25,00 35,00

śniadanie** 1 osoba 40,00 40,00 40,00

obiadokolacja** 1 osoba 60,00 60,00 60,00

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 domowe stawka dzienna 20,00 20,00 20,00

koszt prania za 1 pranie (nie obejmuje środków chemicznych) cykl prania 15,00 15,00 15,00

DODATKOWE INFORMACJE 

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

W sezonie wysokim pokoje sprzedawane są w stałej cenie niezależnej od ilości osób

Pobyty rozpoczynają się obiadokolacją i kończą śniadaniem 

Za niewykorzystane usługi, posiłki i noclegi nie przewiduje się zwrotu 

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

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 następego dnia 

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

Parking dla osób niepełnosprawnych po okazaniu ważnej karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - gratis 

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

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

Pracownicy MSWIA i jednostek podległych otrzymują dodatkowy rabat 5 % po okazaniu ważnej legitymacji.

** przy niskim obłożeniu usługa wyżywienia może nie być świadczona

CENNIK *

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypozynkowy w Międzyzdrojach  przy  ul. Krótkiej 1, 72-500 Międzyzdroje,  tel: 504-315-723 e-

mail: miedzyzdroje@cul.com.pl, www.cul.com.pl, konto bankowe BGK  21 1130 1017 0020 1465 3920 0002

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

sezon 

niski

sezon 

średni

sezon 

wysoki

APARTAMENTY (do ceny można doliczyć koszt wyżywienia w cenie "przy wykupionym pobycie")
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WYŻYWIENIE (przy wykupionym pobycie)**

BIAŁA MEWA i MEDUZA (do ceny należy doliczyć koszt wyżywienia)

DOMKI KEMPINGOWE BEZ PEŁNEGO WĘZŁA SANITARNEGO (do ceny należy doliczyć koszt wyżywienia)

DODATKOWE OPŁATY 


