
CENNIK USŁUG: 
Cennik obowiązuje od 1.01.2023 r. 

 

*cena za dobę w przypadku pobytu dłuższego niż jedna noc  

** cena za dobę w przypadku pobytu jednodniowego 

 

• Pokój 2-osobowy (bez łazienki): 
                          cena obejmuje nocleg ze śniadaniem        
-1 os.     

                          - *150,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

  ** 165,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *170,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   
  ** 185,- w przypadku pobytu jednodniowego 

 

-2 os.     

                          -* 220,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 
**235,- w przypadku pobytu jednodniowego 

 

                          - *240,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )             

            **255,- w przypadku pobytu jednodniowego 
 

• Pokoje 2 osobowe (z łazienką z możliwość zakwaterowania 3 osób): 

                           cena obejmuje nocleg ze śniadaniem 
-1 os.     

                          - *180,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**195,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *200,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   
**215,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-2 os.     

                          - *260,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**275,- w przypadku pobytu jednodniowego 
                          - *280,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   

**295,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-3 os.     

                          - *390,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 
**405,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *410,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )             

             **425,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                                                                     

• Pokoje 3 osobowe z łóżkiem małżeńskim (bez łazienki, możliwość zakwaterowania 4 osób): 
        cena obejmuje nocleg ze śniadaniem 

-1 os.     

                          - *190,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**205,- w przypadku pobytu jednodniowego 
                          - *210,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   

**225,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-2 os.     

                          - *220,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 
**235,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *240,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   

**255,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-3 os.     
                          - *330,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**345,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *350,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 ) 

**365,- w przypadku pobytu jednodniowego 
-4 os.     

                          - *440,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**455,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *460,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 ) 
**475,- w przypadku pobytu jednodniowego    

                                     

 

                       



• Pokoje 4 osobowy (bez łazienki, cztery pojedyncze łóżka): 

                                            cena obejmuje nocleg ze śniadaniem 

-1 os.     

                          - *230,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 
**245,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *250,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   

**265,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-2 os.     
                          - *260,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**275,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *280,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )   

**395,- w przypadku pobytu jednodniowego 
-3 os.     

                          - *330,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**345,- w przypadku pobytu jednodniowego 

                          - *350,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 ) 
**365,- w przypadku pobytu jednodniowego 

-4 os.     

                          - *440,- (cena obowiązuje od 17.04 do 31.10 z wyjątkiem weekendów: majowy, Boże ciało, weekend sierpniowy) 

**455,- w przypadku pobytu jednodniowego 
                          - *460,- (cena obowiązuje w terminach 28.04-3.05 , 8.06-11.06, 11.08-15.08 )    

**475,- w przypadku pobytu jednodniowego 

 

W przypadku pobytu dłuższego niż jedna doba do ceny noclegu należy doliczyć opłatę miejscową 1,60 os./noc 

 

• Pokój wieloosobowy (bez pościeli, należy posiadać własny śpiwór):                                                                              

45,- ( cena obowiązuje w terminie  17.04-15.05 i 1.10-31.10)                                                                                       

 
50,- ( cena obowiązuje w terminach: 15.05-1.10)                                                          

                                                                                                                                                                                      

• Pole namiotowe          

35 zł/os + opł. miejscowa/os. 

- cena dotyczy korzystania z mediów – wody, toalety, czajnika itp 

  
 

Dodatkowe informacje: 
 

1. Podane ceny są cenami za dobę, w cenę pokoju wliczone jest śniadanie oraz podatek VAT. 
 

2. Koszt noclegu dziecka do 6 roku życia wynosi 40 zł. 
 

3. Opłata za zwierzęta 30,- /doba/zwierzę 
 

4. Nie udostępniamy dostawek. 
 

5. Opłata miejscowa pobierana jest przy pobycie dłuższym niż jedna noc i wynosi 1,60 zł za dobę za osobę. 
 

6. Potwierdzeniem rezerwacji noclegu jest wpłata zadatku o wysokości 30% całkowitej ceny rezerwacji 
(minimum 100% należnej kwoty za pierwszą dobę pobytu) na konto nie później niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji i 
potwierdzeniu jej mailowo.  

 
Dane do wpłaty na konto: 
AD MONTES IMUS SP. z o. o. 
Mickiewicza 38, 37-700 Przemyśl 
nr rachunku bankowego: 
71 9096 0004 2015 0084 9654 0003  
 

7. Kwota za niezrealizowaną rezerwację będzie zwracana w przypadku jej anulowania najpóźniej na 14 dni przed 
przyjazdem (obniżona o kwotę manipulacyjną 20zł), między 14 a 7 dni przed przyjazdem potrącona zostaje kwota za 
jedną dobę noclegową, na 7 dni przed przyjazdem wpłacona kwota nie podlega  zwrotowi . 

 
8. Po dokonaniu anulacji rezerwacji w celu zwrotu zadatku należy skontaktować się z obiektem drogą mailową 

poczta@kremenaros.pl 
 



9. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o 10:00 dnia następnego. 
 

10. Nieopuszczenie pokoju po godz. 10:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.  
 

11. Przedłużenie doby o dzień- 100% płatne za dobę według obowiązującego cennika tylko w przypadku, gdy pokój nie 
jest jeszcze zarezerwowany przez kolejnych gości. 

 
12. Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT (o wystawieniu Faktury Vat prosimy poinformować już podczas rezerwacji 

oraz podać dane do FV) 
 
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem ! 
 
 
 
 
 

created by e.nitkiewicz , 2022/2023 


