Załącznik nr 1 do Regulaminu

Cennik pobytu
Sezon letni i terminy specjalne
Cena za wynajem domku na dobę 900 zł
Lato: 27.06 - 29.08.2021
wynajem od niedzieli do niedzieli
Terminy specjalne: Majówka, Boże Ciało
wynajem na minimum 3 doby
Sezon wiosenno-jesienny
Cena za wynajem domku na dobę 750 zł
Wiosna: 10.05 - 27.06.2021 - z wyjątkiem Majówki i Bożego Ciała
Jesień: 29.08 - 17.10.2021
wynajem na minimum 2 doby
Sezon zimowy
Cena za wynajem domku na dobę 650 zł
Jesień i Zima: 17.10.2021-27.03.2022 - z wyjątkiem Sylwestra
wynajem na minimum 2 doby
W cenie zawarty jest: nocleg dla 6 osób.
Przy pobytach tygodniowych w cenie zawarta jest także 1 godzina sauny, wypożyczenie rowerów
na 2 godziny oraz wypożyczenie kajaków na 1 godzinę.
Istnieje możliwość wykupienia śniadania - koszt 30 zł/osoba dorosła i 20 zł/dziecko do 12 r. ż.
Śniadania serwowane są w koszach do domków w godzinach: 9.00, 9.30 i 10.00. Istnieje także
możliwość bezpłatnego wyboru produktów: bez glutenu, bez laktozy, wegetariańskich.
Do każdego domku przypisane jest jedno, bezpłatne miejsce parkingowe.
Do pobytu doliczona zostanie opłata klimatyczna gminy Mikołajki w wysokości 2,30 PLN za
każdą osobę za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata pobierana jest w gotówce przez
Managera Osady.
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Oferta specjalna:
szampan, wino białe lub wino czerwone – według preferencji
piękny bukiet kwiatów 150 zł
kosz owoców na powitanie 50 zł
łóżko udekorowane płatkami kwiatów 50 zł,
tort 100 zł
Krzesełka do karmienia, wanienki, nianie elektryczne udostępniamy bez dodatkowych opłat.
Zwierzęta przyjmowane są bez dodatkowych opłat, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie.
Cennik wypożyczalni MIĘDZY FIGLAMI

wypożyczenie 2-osobowego kajaku

25 zł / 1h

wypożyczenie roweru / roweru z fotelikiem dla dziecka
10 zł za każdą rozpoczętą godzinę albo
60 zł na cały dzień
Cennik wynajęcia lawendowej SAUNY I BALI
Sauna: 1/2 os - 90 zł

I 3/4 os 160 zł

czas korzystania 1,5 h

Balia: 1/2 os - 120zł

I 3/4 0s 220 zł

czas korzystania 1,5 h

Sauna + balia: 1/2 os - 200 zł/zł

I 3/4 os 350 zł

czas korzystania 1,5 h

Cennik lotu balonem
Lot balonem 450 zł/os – przy obecności min. 4 osób / max 20 osób
Lot balonem 2000 zł – przy obecności 1 / 2 osób
Cennik zorganizowania ogniska
Możliwość zorganizowania ogniska wraz z kiełbaskami i chlebem
50 zł/os – przy obecności min. 4 osób

