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POKOJE I KEMPINGI Z PEŁNYM 

WĘZŁEM SANITARNYM

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

osoba w pokoju z  wyżywieniem 96,00 zł 106,00 zł 119,00 zł 138,00 zł 140,00 zł 119,00 zł 104,00 zł 49,00 zł 159,00 zł

dzieci 3-10 lat korzystające z 

osobnego miejsca do spania oraz ½ 

wyżywienia 

71,00 zł 80,00 zł 93,00 zł 113,00 zł 114,00 zł 93,00 zł 79,00 zł 49,00 zł 133,00 zł

dzieci od 3 do 10 lat  bez osobnego 

miejsca do spania oraz  ½ wyżywienia
48,00 zł 53,00 zł 59,50 zł 69,50 zł 70,00 zł 59,50 zł 52,00 zł 25,00 zł 90,50 zł

dorośli bez osobnego miejsca do 

spania
73,00 zł 79,00 zł 85,50 zł 95,50 zł 96,00 zł 85,50 zł 78,00 zł 25,00 zł 116,50 zł

POKOJE I KEMPINGI BEZ 

PEŁNEGO WĘZŁA SANITARNEGO 

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

stawka 

dzienna

osoba w pokoju z  wyżywieniem 78,00 zł 86,00 zł 99,00 zł 112,00 zł 114,00 zł 99,00 zł 85,00 zł

dzieci 3-10 lat korzystające z 

osobnego miejsca do spania oraz ½ 

wyżywienia 

53,00 zł 60,00 zł 73,50 zł 85,50 zł 88,00 zł 73,00 zł 60,00 zł

dzieci od 3 do 10 lat  bez osobnego 

miejsca do spania oraz  ½ wyżywienia
39,00 zł 43,00 zł 50,00 zł 56,00 zł 57,00 zł 50,00 zł 43,00 zł

dorośli bez osobnego miejsca do 

spania
64,00 zł 68,00 zł 75,00 zł 81,00 zł 83,00 zł 75,00 zł 68,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE:

Stawka dzienna obejmuje nocleg dla 1 osoby za 1 dobę z  wyżywieniem HB  

Wszystkie miejsca hotelowe sprzedawane są z  wyżywieniem HB 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz 16:00 i trwa do 12:00 

Turnusy rozpoczynają się obiadokolacją a kończą śniadaniem

Przy pobycie powyżej 6 dni stosowany jest rabat  5%, a powyżej 13 dni 10%

Dzieci do lat 3 nie korzystające z osobnego miejsca do spania i wyżywienia – opłata  10 zł dziennie 

Opłata za psa/kota – 10,00 zł / doba (wymagane aktualne szczepienia) ZAKAZ PRZYWOŻENIA PSÓW UZNZNYCH ZA NIEBEZPIECZNE)

W okresie kwiecień -wrzesień obowiązuje dodatkowa opłata za ogrzewanie w domkach imiennych zgodnie z stawką zużycia .

Stawka całodziennego wyżywienia 54,00 zł ( śniadanie 18,00 zł, obiadokolacja 36,00 zł ) 

CUL OSW DZINÓW                                                       72-420 

Dziwnów ul. Kaprala Koniecznego 13             e-mail: 

recepcja.dziwnow@cul.com.pl                  www.cul.com.pl     

tel. 91 3813607 

nr konta Bank Gospodarki Krajowej 36 1130 1017 0020 1465 3920 0023 
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Parking: lipiec - sierpień - 10,00 zł ; w pozostałych okresach 5,00 zł 

Parking bezpłatny: dla osób niepełnosprawnych po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


