Cennik na sezon 2022
(cena w pln za 1 os./doba w pokoju 2, 3, 4, 5-osobowym)
1 DOBA
(ZE ŚNIADANIEM)

1 DOBA
(ŚNIADANIE + OBIAD / KOLACJA)

1 DOBA
(ŚNIADANIE, OBIAD I KOLACJA)

Sezon I (02.01-23.04, 25.09-30.12)
90 / osoba

105 / osoba

120 / osoba

Sezon II (24.04-21.05, 04.09-24.09)
120 / osoba

135 / osoba

155 / osoba

Sezon III (22.05-02.07, 21.08-03.09)
150 / osoba

175 / osoba

190 / osoba

Sezon IV (03.07-20.08)
195 / osoba

220 / osoba

235 / osoba

*Powyższe ceny nie obowiązują podczas świąt oraz pakietów specjalnych.
Specjalnie z myślą o Naszych stałych gościach wprowadzamy program lojalnościowy „Tylko w Koralu”. Upoważnia on do skorzystania z atrakcyjnych rabatów na
pobyt w Naszym Ośrodku. Szczegóły przy dokonywaniu rezerwacji.

Uwagi:
Pokój 1-osobowy:
- bez dopłaty (sezony I-II),
- dopłata 15,00 zł/doba (sezon III),
- dopłata 30,00 zł/doba (sezon IV).
Dzieci:
- do lat 3 (bez świadczeń): opłata 10 pln/doba (możliwość wypożyczenia łóżeczka - 20 pln/pobyt),
- do 12 lat (dostawka, 1/2 wyżywienia): zniżka 50 %,
- do 12 lat (regularne łóżko, 1/2 wyżywienia): zniżka 20 %.
Dostawka dla os. > 12 lat: zniżka 20 %.
Posiłki: śniadania i kolacje w formie bufetu szwedzkiego. Obiady serwowane do stolika.
W jadalni czekają krzesełka do karmienia małych dzieci.
W cenie pobytu: nocleg w komfortowym pokoju z łazienką, TV, lodówką, czajnikiem i balkonem, wyżywienie wg indywidualnie wybranej opcji, 1 x bon do wykorzystania
w Naszej kawiarni „Koralik” uprawniający do 10% zniżki (1 bon na pokój), kije do Nordic Walking, internet WiFi, wymiana ręczników i pościeli co 7 dni.
Płatne dodatkowo:

•
•
•
•
•
•
•

opłata miejscowa wg stawki obowiązującej w Gminie Rewal,
pobyt z psem (20,00 zł/doba – do 40 cm wysokości, wyłącznie po uzgodnieniu z recepcją),
łóżeczko dla małego dziecka (20,00 zł/pobyt),
wypożyczenie leżaka (3,00 zł/doba),
parking płatny (w okresie 20.06 – 31.08) - 15,00 zł/doba,
wymiana kompletu pościeli na życzenie gościa: 30,00 zł/os.,
wymiana kompletu ręczników na życzenie gościa: 10,00 zł/os.

doba hotelowa: rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
Rezygnacja z pobytu: Zadatek za pobyt może zostać zwrócony w przypadku rezygnacji (w formie pisemnej) na 30 dni przed planowanym przyjazdem. W innym
przypadku klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Opłata końcowa za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu gościa. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
Ww. materiał nie stanowi oferty w myśl prawa handlowego.

