
Załącznik nr 1 
 

Cennik Podstawowy  
na rok 2023 

(ceny brutto za dobę hotelową) 
 

 

L.p. Usługa Cena 

1. 

Wynajem domku letniskowego 8-osobowego (3 pokoje 

+ salon z aneksem kuchennym + łazienka + parking     

dla 1 pojazdu), w okresie: 

 

 1) Sezon przedwakacyjny – do 22.VI  

 a) 29.IV – 3.V (weekend  majowy) 370 zł /doba* 

 b) 08.VI – 11.VI (weekend Boże Ciało) 480 zł /doba* 

 c) pozostały sezon przedwakacyjny 370 zł /doba* 

 2) Sezon wakacyjny – 23.VI – 31.VIII 480 zł /doba* 

 3) Sezon powakacyjny – od 1.IX 370 zł /doba 

 
*ceny obowiązujące przy wynajmie domku na więcej niż 1 dobę; w przypadku wynajmu na 1 

dobę do ceny należy doliczyć 100 zł. 

2. Namiot mały (1-osobowy lub 2-osobowy) 20 zł/ doba + 15 zł/osoba 

3. Namiot duży (3 osobowy lub 4 osobowy) 40 zł/ doba + 15 zł/osoba 

 
W cenie domków i namiotów zawarta jest możliwość korzystania z boisk, miejsca na ognisko i 

ogólnodostępnych sanitariatów (ciepła woda). 

4. Cumowanie 40 zł/doba + 15 zł/osoba 

5. Cumowanie do 3 godz. 20 zł/do 3 godzin 

6. Slipowanie 20 zł/sztuka 

 
W opłatach za cumowanie zawarta jest możliwość korzystania z prądu, miejsca na ognisko, 

ogólnodostępnych sanitariatów (ciepła woda). 

7. Wynajęcie łodzi wiosłowej 10 zł/godzina 

8. Wynajęcie łodzi wiosłowej 50 zł/doba 

9. Wynajęcie kajaka 10 zł/godzina 

10. Wynajęcie kajaka 50 zł/doba 

11. Wynajęcie roweru wodnego 10 zł/godzina 

12. Wynajęcie roweru wodnego 60 zł/doba 

13. Wynajęcie roweru miejskiego 5 zł/godzina 

14. Wynajęcie roweru miejskiego 30 zł/doba 

15. Parking 5 zł/godzina 

16. Parking 25 zł/doba 

17. Sanitariaty 15 zł/osoba 

18. Plażowanie 2 zł/osoba/wejście 



                                                                                                                           
 

                                           Załącznik nr 2 
 
 

Cennik Bloking.com 
Na rok 2023 

(ceny brutto za dobę hotelową) 
 
 
 

L.p. 
Nazwa planu 

cenowego na portalu 
Bloking.com 

Cena 
 do 22.VI 

[zł] 

Cena 
23.VI – 31.VIII 

[zł] 

Cena 
 do 01.IX 

[zł] 
Zasady pobierania opłat 

1. „Cena Standardowa” 480,00 600,00 420,00 

30% zadatku. Zadatek 
przepada w razie rezygnacji 
klienta z rezerwacji na 30 i 
mniej dni przed pobytem. 

2. 
„ Bezzwrotna rabat 

10%” 
432,00 540,00 378,00 

100% zadatku. Zadatek 
przepada w całości w razie 

rezygnacji klienta z 
rezerwacji. 

3. 
„Cena podwyższona, 
wynajem na 1 dobę” 

580,00 700,00 520,00 

100% zadatku. Zadatek 
przepada w całości w razie 

rezygnacji klienta z 
rezerwacji. 

 


