
Cennik wynajmu domków 2023 (za dobę):

Numer
domku

Ilość
osób

Ilość
pokoi

Sezon niski Sezon wysoki 2

Cena Cena
3, 4, 11, 12 2 (+1)1 1 190 zł 250 zł

22, 23 3 (+1)1 2 250 zł 380 zł
10, 13 4 (+1)1 2 360 zł 460 zł

5, 6, 7, 8, 9 5 (+2)1 3 400 zł 500 zł
16, 17 ,18, 19 5 (+1)1 3 400 zł 500 zł

20, 21 5 (+1)1 3 450 zł 550 zł
25, 27 10 (+1)1 5 800 zł 900 zł
26, 28 10 (+2)1 5 800 zł 900 zł

29, 30 LUX 5 (+1)1 3 500 zł 750 zł

1 Liczby w nawiasach oznaczają dodatkowe miejsce na wersalce lub łóżku piętrowym
2 Sezon wysoki : 28.04-03.05, 08-11.06, 23.06-31.08

W sezonie wysokim do pobytów krótszych niż 3 doby doliczamy 20%

Opłaty dodatkowe:
● do każdej rezerwacji doliczana jest opłata serwisowa - 50 zł / pobyt

● dodatkowa osoba w domku – 60 zł za osobę za dobę
● energia elektryczna (rozliczana wg zużycia) – 1 kWh = 1,50 zł

● parking  – 20  zł / doba
● miejscowa opłata klimatyczna – 2,10 zł za osobę za dobę

● kaucja zwrotna w wysokości od 100 zł do 500 zł w zależności od rodzaju domku
● wyżywienie : śniadanie 35 zł, obiadokolacja 55 zł

całodzienne (śniadania + obiadokolacje) 80 zł.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00  w dniu
wyjazdu. Przetrzymanie domku po godzinie 11:00  bez wcześniejszego ustalenia z recepcją jest

płatne 100 zł od każdej rozpoczętej godziny.

Faktura wystawiana jest na życzenie klienta, wysyłamy ją mailowo
nabywcą usługi może być wyłącznie osoba pełnoletnia

Ośrodek w Dąbiu nie przyjmuje zwierząt.

Pole kempingowe czynne od 15.04 do 15.10  :
Postawienie przyczepy - 40 zł /doba ( w okresie lipiec-sierpień 50 zł /doba )

Pobyt - 30 zł /osoba /doba, 15 zł / dziecko do 10 roku życia
Parking auta - 20 zł /doba

Energia rozliczana ryczałtowo - 25 zł /doba

Przyjazd kamperem - 50 zł / doba ( w okresie lipiec- sierpień 60 zł /doba )
Pobyt - 30 zł /osoba /doba, 15 zł /dziecko do 10 roku życia

Energia rozliczana ryczałtowo - 25 zł /doba

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
502 388 316 | 500 067 226

dabie@temarsc.pl


