D ANKAR

ul. kpr. Koniecznego 9, 72-420 DZIWNÓW
 91 38 13 124, 91 38 13 524, tel. kom. 609 441 040
www.dankar.info.pl ◆ dankar@hoteleadc.pl

OFERTA CENOWA NA 2020 ROK
Rodzaj pokoju

Sezon I

Sezon II

Sezon III

27.06 – 29.08

13.06 – 27.06
29.08 – 12.09

25.04 – 13.06
12.09 – 26.09

Cena od osoby za dobę
4 - osobowy

110,00

90,00

70,00

2, 3 - osobowy

120,00

100,00

80,00

1 - osobowy

140,00

110,00

90,00

Apartament - 3 osobowy

140,00

110,00

90,00

Apartament - 4 osobowy

130,00

100,00

80,00

Uwagi:
1. Cena pobytu wczasowego zawiera:
• nocleg (wymiana pościeli i ręczników na żądanie po każdym tygodniu pobytu, sprzątanie 1 x w tygodniu)
• śniadanie (w sezonie I - śniadanie w formie szwedzkiego stołu w pozostałych sezonach posiłki serwowane).
2. Dla gości którzy korzystają z noclegów istnieje możliwość dokupienia:
• obiadokolacji (w terminie 27.06 – 29.08.2020 r.) w cenie: 30,00 zł / osobę (wydawane w godz. 15.30 – 17.30,
dla dzieci do lat 8 w cenie obiadokolacji wydajemy dodatkowo zupę obiadową o godz. 13.00),
• w pozostałych terminach serwowanych: obiadu w cenie 25,00 zł / osobę i kolacji w cenie: 15,00 zł / osobę,
• nie oferujemy ½ porcji wyżywienia, dla dzieci pełna porcja.
3. Podane ceny obowiązują przy pobytach co najmniej 7-dniowych i wykorzystaniu wszystkich miejsc noclegowych
w pokoju. Pobyty 7 dniowe (od soboty do soboty) rozpoczynają się o godz. 17.00, a kończą o godz. 10.00.
4. W przypadku pobytów krótszych niż 1-tygodniowe (Sezon II i III) obowiązują ceny wyższe o 20% od cen
podstawowych. W sezonie I tylko pobyty co najmniej 7-dniowe.
5. Dzieci do lat 8, korzystają ze zniżki w kwocie 20,00 zł za dobę (cena obejmuje osobne miejsce noclegowe
z śniadaniem).
6. Za dzieci do lat 3, nie korzystające z osobnego miejsca noclegowego i wyżywienia pobieramy opłatę
w wysokości: 20,00 zł / dobę (tylko przy wykorzystaniu wszystkich miejsc noclegowych w pokoju).
7. Za dodatkową osobę w pokoju, nie korzystającą z osobnego miejsca noclegowego, pobieramy opłatę
w wysokości 60 % ceny/ dobę (koszt pobytu obejmuje: wspólne spanie + śniadanie).
8.
9.
10.
11.

Cena nie obejmuje opłaty miejscowej dla Gminy Dziwnów, płatnej gotówką po przyjeździe w recepcji Ośrodka.
Parking monitorowany płatny 15,00 zł / dobę.
Przy zapisie na wczasy 1 tygodniowe pobierany jest zadatek: 300,00 zł od osoby. Zadatek nie podlega zwrotowi
Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem na konto:
nr 31 1930 1220 2610 0624 6534 0004 Bank BPS SA
REZERWACJA:
Dopuszcza się płatność w recepcji w dniu przyjazdu
 (+ 48) 91 38-13-124, 91 38-13-524
tel. kom. 609 441 040
Dla przelewów z zagranicy:
e-mail: dankar@hoteleadc.pl
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 31 1930 1220 2610 0624 6534 0004 BANK BPS SA Kraków

www.dankar.info.pl

